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На осно ву чла на 45. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла-

сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
− УС, 72/12, 7/14 − УС и 44/14), 

Вла да  до но си

С Т РА Т Е  Г И  Ј У

за сма ње ње пре оп те ре ће но сти сме штај них ка па ци те та 
у за во ди ма за из вр ше ње кри вич них санк ци ја  

у Ре пу бли ци Ср би ји до 2020. го ди не

I. УВОД

1. Раз ло зи за до но ше ње Стра те ги је

Број ли ца ли ше них сло бо де (за др жа них у прет кри вич ном по-
ступ ку, при тво ре них то ком кри вич ног по ступ ка, осу ђе них на ка-
зну за тво ра због из вр ше ња кри вич ног де ла или пре кр ша ја и ли ца 
пре ма ко ји ма су из ре че не ме ре без бед но сти по ве за не са ли ше њем 
сло бо де) по ве ћа ва се из годинe у го ди ну у це лом све ту. Пре ма по-
да ци ма са Свет ске ли сте за твор ске по пу ла ци је за 2013. го ди ну, 
број ли ца ли ше них сло бо де је из но сио 10,2 ми ли о на, а сто па за-
тва ра ња 144. По ве ћа ње сто пе за тва ра ња пра ти раст свет ске по пу-
ла ци је (сто па за тва ра ња је по ра сла за 25 –30%, али је и раст свет ске 
по пу ла ци је из но сио ви ше од 20%). Си ту а ци ја у Ре пу бли ци Ср би-
ји је 1. ја ну а ра 2015. го ди не са свим од го ва ра ла свет ском про се ку: 
број ли ца ли ше них сло бо де је из но сио 10.288, а сто па за тва ра ња је 
144,6, што је зна чај но по бољ ша ње у од но су на ра ни је ста ње.  Пре-
ма из ве шта ју Са ве та Евро пе за 2012. го ди ну, 1. сеп тем бра 2010. 
го ди не, Ре пу бли ка Ср би ја се на шла ме ђу др жа ва ма у ко ји ма по-
сто ји број на за твор ска по пу ла ци ја (сто па за тва ра ња је би ла 153,2), 
а по ред то га је за у зе ла пр во ме сто ме ђу чла ни ца ма Са ве та Евро пе 
са ве ли ком гу сти ном на се ље но сти у за тво ри ма од 172,3. Ка сни ји 
ста ти стич ки по ка за те љи, пре ма ста њу на дан 1. сеп тем бра 2012. 
го ди не по ка за ли су не знат не про ме не у сто пи за тва ра ња (153,4) и 
не до вољ но, опа да ње гу сти не на се ље но сти (159,3). Број ли ца ли-
ше них сло бо де је 1. ја ну а ра 2015. го ди не из но сио 10.288, а укуп ни 
сме штај ни ка па ци те ти су 9.340 ме ста, па је гу сти на на се ље но сти 
би ла 110,1 што пред ста вља зна чај но по бољ ша ње у од но су на ра-
ни је ста ње. Пре на се ље ност се сво ди у при хва тљи ве окви ре, нај-
ви ше за хва љу ју ћи сма ње њу бро ја при тво ре них ли ца и при ме ни 
ал тер на тив них санк ци ја и ме ра, али се и да ље уоча ва про блем ве-
ли ког бро ја осу ђе них ли ца на ка зну за тво ра и пре на се ље ност у за-
тво ре ним оде ље њи ма за во да за из вр ше ње кри вич них санк ци ја (у 
да љем тек сту: за вод).

Сма ње ње пре оп те ре ће но сти ко је се бе ле жи пре ма ста ти стич-
ким по ка за те љи ма сва ка ко је ре зул тат спро ве де них ме ра и за да-
та ка пред ви ђе них Стра те ги јом за сма ње ње пре оп те ре ће но сти сме-
штај них ка па ци те та у за во ди ма за из вр ше ње кри вич них санк ци ја у 
Ре пу бли ци Ср би ји у пе ри о ду од 2010. до 2015. го ди не („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 53/10 и 65/11) и Ак ци о ним пла ном за спро во ђе-
ње те стра те ги је. Стра те ги јом за сма ње ње пре оп те ре ће но сти сме-
штај них ка па ци те та у за во ди ма за из вр ше ње кри вич них санк ци ја 
у Ре пу бли ци Ср би ји у пе ри о ду од 2010. до 2015. го ди не (у да љем 
тек сту: Стра те ги ја за пе ри од од 2010. до 2015. го ди не) и Ак ци о ним 
пла ном за ње но спро во ђе ње би ли су по ста вље ни крат ко роч ни, 
сред ње роч ни и ду го роч ни ци ље ви, раз ра ђе ни на кон крет не за дат-
ке, чи јим је оства ре њем тре ба ло по сти ћи сма ње ње пре оп те ре ће-
но сти сме штај них ка па ци те та у за во ди ма. Стра те ги ја за пе ри од од 
2010. до 2015. го ди не оства ри ва ла се са ци ље ви ма раз во ја си сте ма 
из вр ше ња кри вич них санк ци ја, ко ји су по ста вље ни у Стра те ги ји 
раз во ја си сте ма из вр ше ња кри вич них санк ци ја у Ре пу бли ци Ср би-
ји до 2020. го ди не.

Ка ко су по ка за ла ис ку ства из ра ни јих го ди на, пра ће ње кре-
та ња бро ја ли ца ли ше них сло бо де, про ме на у струк ту ри тих ли ца 
и пра во вре ме но ре а го ва ње на спре ча ва ње пре на се ље но сти у за-
во ди ма мо ра би ти ста лан за да так Упра ве за из вр ше ње кри вич них 
санк ци ја (у да љем тек сту: Упра ва), што је и у скла ду са оба ве за ма 

ко је је Ре пу бли ка Ср би ја при хва ти ла као чла ни ца Са ве та Евро пе и 
услов за де ло твор но функ ци о ни са ње си сте ма из вр ше ња кри вич них 
санк ци ја, а ти ме и за оства ре ње за штит не функ ци је кри вич ног за-
ко но дав ства уз по што ва ње људ ских пра ва ли ца ли ше них сло бо де.  

2. Основ ни циљ Стра те ги је

Циљ Стра те ги је за сма ње ње пре оп те ре ће но сти сме штај них 
ка па ци те та у за во ди ма за из вр ше ње кри вич них санк ци ја у Ре пу-
бли ци Ср би ји до 2020. го ди не (у да љем тек сту: Стра те ги ја) је сте 
да се сма њи гу сти на на се ље но сти у за во ди ма и број ли ца ли ше-
них сло бо де одр жи на ни воу ко ји омо гу ћа ва из вр ше ње кри вич них 
санк ци ја у усло ви ма ко ји од го ва ра ју ме ђу на род ним стан дар ди ма, 
оства ри ва ње пра ва ли ца ли ше них сло бо де у скла ду са за ко ном и 
спро во ђе ње ин ди ви ду а ли зо ва них про гра ма трет ма на, ка ко би се 
оства ри ла свр ха ка жња ва ња и по сти гла успе шна реинтеграцијa 
осу ђе них ли ца.

3. Стра те шке обла сти

Основ ни прин цип у из ра ди Стра те ги је је сте да се иден ти-
фи ку ју обла сти у ко ји ма је нео п ход но спро ве сти ак тив но сти. На 
осно ву ре зул та та ис пу ње но сти ци ље ва Стра те ги је за пе ри од од 
2010. до 2015. го ди не, иден ти фи ко ва не су сле де ће обла сти у ко-
ји ма је нео п ход но ин тер ве ни са ти, ка ко би се ре а ли зо вао циљ ове 
стра те ги је:

1) спро во ђе ње ме ре за обез бе ђе ње при су ства окри вље ног;
2) ефи ка сни је спро во ђе ње про гра ма по сту па ња у ци љу на-

пре до ва ња у трет ма ну;
3) да љи раз вој си сте ма ал тер на тив них санк ци ја и ме ра и по-

ве ре нич ке слу жбе;
4) услов ни от пуст;
5) по ве ћа ње сме штај них ка па ци те та и по бољ ша ње усло ва у 

за во ди ма.

4. По ве за ност са Стра те ги јом раз во ја си сте ма из вр ше ња  
кри вич них санк ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји до 2020. го ди не

Из ра дом Стра те ги је раз во ја си сте ма из вр ше ња кри вич них 
санк ци ја у Ре пу бли ци Ср би ји до 2020. го ди не („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 114/13), Упра ва се опре де љу је за да љи раз вој си сте ма у 
ци љу за шти те дру штва од кри ми на ли те та кон ти ну и ра ним по бољ-
ша њем усло ва у ко ји ма се санк ци је из вр ша ва ју уз при ме ну са вре-
ме них до стиг ну ћа у трет ма ну осу ђе них у свр ху њи хо ве успе шне 
ре ин те гра ци је у дру штве ну за јед ни цу и сма ње ња сто пе по вра та.    

Овом стра те ги јом де фи ни са ни су глав ни иза зо ви у ра ду 
Упра ве до 2020. го ди не и од ре ђе не су при о ри тет не ак тив но сти у 12 
обла сти раз во ја си сте ма из вр ше ња кри вич них санк ци ја. Зна ча јан 
сег мент Стра те ги је раз во ја си сте ма из вр ше ња кри вич них санк ци ја 
у Ре пу бли ци Ср би ји до 2020. го ди не, од но си се на ана ли зу тре нут-
ног ста ња у за во ди ма у по гле ду усло ва из вр ше ња ка зне за тво ра и 
пре на се ље но сти, као и на пред ла га ње крат ко роч них, сред ње роч-
них и ду го роч них ак тив но сти у ци љу ре ша ва ња овог про бле ма. На 
осно ву ре зул та та ове ана ли зе и ана ли зе кре та ња бро ја ли ца ли ше-
них сло бо де до по ло ви не 2015. го ди не, у но вој стра те ги ји де таљ но 
су раз ра ђе не ак тив но сти, чи је спро во ђе ње ће до при не ти да Упра ва 
до стиг не европ ске стан дар де у по гле ду усло ва сме шта ја у за во ди-
ма и остваривањe ци ља ове стра те ги је. 

II. РЕ ЗУЛ ТА ТИ СПРО ВО ЂЕ ЊА СТРА ТЕ ГИ ЈЕ ЗА ПЕ РИ ОД ОД 
2010. ДО 2015. ГО ДИ НЕ И АНА ЛИ ЗА ТРЕ НУТ НЕ СИ ТУ А ЦИ ЈЕ

1. Пре глед из ме на нор ма тив ног окви ра 

То ком ре а ли за ци је Стра те ги је за пе ри од од 2010. до 2015. го-
ди не, усво је не су из ме не кри вич ног за ко но дав ства ка ко би се под-
ста кле про ме не ка зне не по ли ти ке, сма ње ње бро ја осу ђе них ли ца 
на ка зне за тво ра као и при тво ре них ли ца и ефи ка сност из вр ше ња 
кри вич них санк ци ја. Ре фор ме кри вич ног за ко но дав ства об у хва ти-
ле су ка ко ма те ри јал но кри вич но пра во, та ко и про це сно и из вр-
шно пра во.

ВЛ А Д А
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У пе ри о ду од 2010. до 2015. го ди не Кри вич ни за ко ник („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 85/05, 88/05  – ис прав ка, 107/05  – ис прав ка, 
72/09, 111/09, 121/12, 104/13 и 108/14)  ме њан је три пу та. Из ме на-
ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка из 2013. и 2014. го ди не, по ред 
оста лог, ме ња ни су и за кон ски опи си по сто је ћих кри вич них де ла 
и уве де на су не ка но ва. Из ме на ма и до пу на ма из 2012. го ди не су, 
из ме ђу оста лог, у скла ду са смер ни ца ма Стра те ги је за пе ри од од 
2010. до 2015. го ди не уна пре ђе на за кон ска ре ше ња у по гле ду на-
чи на из вр ше ња ка зне за тво ра до јед не го ди не у про сто ри ја ма у ко-
ји ма осу ђе ни ста ну је и услов ног от пу ста. 

За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 72/11, 101/11, 121/12, 32/13, 45/13 и 55/14), за сно ва ном на кон-
цеп ту ту жи лач ке ис тра ге, де ли мич но су по стиг ну ти ци ље ви у 
скла ду са Стра те ги јом за пе ри од од 2010. до 2015. го ди не. По ве ћан 
је број ме ра ко је пред ста вља ју ал тер на ти ву при тво ру и про ши ре на 
је мо гућ ност за кљу че ња спо ра зу ма јав ног ту жи о ца са окри вље ним 
о при зна њу кри вич ног де ла  – тај ин сти тут ко јим се по сти же из ри-
ца ње бла же ка зне са да се мо же при ме ни ти на сва кри вич на де ла за 
ко ја се су ди с об зи ром на ви си ну про пи са не ка зне. 

Нај ва жни је ре фор ме ко је су омо гу ћи ле оства ре ње ци ље ва 
Стра те ги је за пе ри од од 2010. до 2015. го ди не пред у зе те су у обла-
сти из вр ше ња кри вич них санк ци ја. Нор ма тив ни оквир за из вр ше-
ње кри вич них санк ци ја са да чи не три за ко на: За кон о из вр ше њу 
кри вич них санк ци ја („Слу жбе ни гла сник РС”, број 55/14), За кон о 
из вр ше њу ван за вод ских санк ци ја и ме ра („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 55/14) ко ји су до не ти 2014. го ди не и ра ни је усво је ни За кон о 
из вр ше њу ка зне за тво ра за кри вич на де ла ор га ни зо ва ног кри ми на-
ла („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09 и 101/10). Пре ма За ко ну о 
из вр ше њу кри вич них санк ци ја у си стем из вр ше ња, по ред Упра ве 
и ствар но и ме сно над ле жног су да, укљу чу је се и су ди ја за из вр-
ше ње кри вич них санк ци ја ко ји је за ду жен да шти ти пра ва при тво-
ре ни ка, осу ђе ни ка, ли ца ко јем је из ре че на ме ра без бед но сти оба-
ве зног пси хи ја триј ског ле че ња и чу ва ња у здрав стве ној уста но ви, 
оба ве зног ле че ња нар ко ма на или оба ве зног ле че ња ал ко хо ли ча ра 
ка да се спро во ди у за во ду, као и да над зи ре за ко ни тост у по ступ-
ку из вр ше ња кри вич них санк ци ја и да се ста ра о рав но прав но сти 

и јед на ко сти тих ли ца пред за ко ном. Из вр ше ње тзв. ал тер на тив-
них кри вич них санк ци ја и ме ра ре гу ли са но је За ко ном о из вр ше-
њу ван за вод ских санк ци ја и ме ра. Тим за ко ном је уре ђен ста тус 
и над ле жност по ве ре ни ка за ду же них за из вр ше ње ван за вод ских 
санк ци ја и ме ра.

С об зи ром да је про блем пре на се ље но сти нај ве ћи у за во ди-
ма за из вр ше ње кри вич них санк ци ја за тво ре ног ти па, у скла ду са 
Стра те ги јом раз во ја си сте ма из вр ше ња кри вич них санк ци ја у Ре-
пу бли ци Ср би ји до 2020. го ди не, до нет је Пра вил ник о упу ћи ва-
њу осу ђе них, пре кр шај но ка жње них и при тво ре них ли ца у за во де 
за из вр ше ње кри вич них санк ци ја („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
31/15), ка ко би се бо ље те ри то ри јал но пре ра спо де лио  упу ћи ва ње 
на из вр ше ње ка зне за тво ра. Та ко ђе, до нет је и но ви Пра вил ник о 
трет ма ну, про гра му по сту па ња, раз вр ста ва њу и на кнад ном раз вр-
ста ва њу осу ђе них ли ца („Слу жбе ни гла сник РС”, број 66/15), ка ко 
би се омо гу ћи ло ефи ка сни је раз вр ста ва ње осу ђе ни ка из за тво ре-
ног оде ље ња у по лу о тво ре но, од но сно ка сни је у отво ре но оде ље-
ње за во да.

До но ше њем но вог За ко на о пре кр ша ји ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 65/13 и 13/16), уве ден је пре кр шај ни на лог и по ве-
ћа на ефи ка сност на пла те нов ча них ка зни и сма ње на по тре ба да се 
не на пла ће не нов ча не ка зне за ме њу ју ка зном за тво ра.

Из вр ше ним из ме на ма и до пу на ма кри вич ног за ко но дав ства у 
про те клом пе ри о ду ство ре ни су усло ви за ефи ка сни је из вр ше ње 
кри вич них санк ци ја и раз во ја си сте ма ал тер на тив них санк ци ја. У 
на ред ном пе ри о ду би ће нео п ход но на ста ви ти са из ме на ма кри вич-
ног за ко но дав ства ка ко би се обез бе дио прав ни оквир за спро во ђе-
ње ове стра те ги је. 

2. Ана ли за ста ња у за во ди ма у пе ри о ду  
од 2010. до 2015. го ди не

То ком спро во ђе ња Стра те ги је за пе ри од од 2010. до 2015. 
го ди не, број ли ца ли ше них сло бо де у за во ди ма је по сте пе но сма-
њи ван и по след њих го ди на за др жа ва се на слич ном ни воу, што је 
при ка за но у Та бе ли 1:

Ли ше ни сло бо де 31.12.2010. 31.12.2011. 31.12.2012. 31.12.2013. 31.12.2014. 31.12.2015.
Осу ђе ни 7.167 7.322 6.952 7.330 7.737 7.670

Ме ре без бед но сти 242 208 232 213 387* 425
При тво ре ни 3.332 3.109 2.532 1.894 1.593 1.539

Ма ло лет нич ки за твор 36 29 22 24 14 17
Вас пит на ме ра 213 218 210 215 228 194

Пре кр шај но ка жње ни 221 208 278 355 329 219
УКУП НО 11.211 11.094 10.226 10.031 10.288 10.064

Та бе ла 1. Број ли ца ли ше них сло бо де и струк ту ра за твор ске по пу ла ци је по вр ста ма санк ци је
(*На по ме на: број ли ца на из вр ше њу ме ра без бед но сти, на дан 31. де цем бра 2014. го ди не, је по ве ћан у од но су на прет ход не го ди не 

због про ме не ста ти стич ке ме то до ло ги је ко ја се ко ри сти ла у прет ход ном пе ри о ду. До та да се од ре ђе ни број ли ца на из вр ша ва њу ме ре 
без бед но сти ко ји ма је из ре че на и ка зна за тво ра свр ста вао у ка те го ри ју „осу ђе ни”).

Одр жа ва њу бро ја ли ца ли ше них сло бо де на ни воу од око 
10.200 го ди шње то ком 2013, 2014. и 2015. го ди не, зна чај но је до-
при не ло уче ста ли је из ри ца ње ал тер на тив них санк ци ја и ме ра, као 
и  до но ше ње За ко на о ам не сти ји из 2012. го ди не („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 107/12). 

Број из вр ше них  ал тер на тив них санк ци ја и ме ра по сте пе но 
ра сте што је при ка за но у Та бе ли 2:
Вр ста ал тер на тив не санк ци је и ме ре 2010. 2011. 2012. 2013. 2014. 2015.
Рад у јав ном ин те ре су 18 99 209 253 351 368
Услов на осу да са за штит ним над зо ром 3 4 12 14 7 7
Кућ ни за твор са или без елек трон ског 
над зо ра 0 88 678 725 1.069 1.214

Кућ ни при твор са или без елек трон-
ског над зо ра 0 4 20 44 139 178

Укуп но 21 195 919 1.036 1.568 1.767

Та бе ла 2.  Број из вр ше них ал тер на тив них санк ци ја у пе ри о ду 
од 2010. до 2015. го ди не

Ути цај на сма ње ње бро ја ли ца ли ше них сло бо де има ло је до-
но ше ње За ко на о ам не сти ји. На осно ву За ко на о ам не сти ји кра јем 

2012. го ди не от пу ште но је са из др жа ва ња ка зне 1.228 ли ца, а 2013. 
 – 1.221 ли це. При ме ном За ко на о ам не сти ји 2014. го ди не, от пу-
ште но је 282, а то ком 2015. го ди не 49 осу ђе них ли ца. Зна чај но је 
да се број ли ца ли ше них сло бо де одр жа ва на при бли жно истом ни-
воу од кра ја 2012. го ди не, про сеч но из но си око 10.200 ли ца ли ше-
них сло бо де, иако се ефек ти ам не сти је сма њу ју.

У пе ри о ду од 2012. до 2015. го ди не бе ле жи се стал но уве ћа-
ње бро ја услов но от пу ште них са из вр ше ња ка зне за тво ра. Пре ма 
по да ци ма Упра ве у 2012. го ди ни услов но је от пу ште но 600 ли ца 
(8,14% од укуп но от пу ште них са из вр ше ња ка зне за тво ра те го ди-
не), док је 2015. го ди не, услов но от пу ште но 1.581 осу ђе но ли це,  
што чи ни 26,4% од укуп ног бро ја от пу ште них ли ца са из др жа ва ња 
ка зне за тво ра.

Та ко ђе, то ком спро во ђе ња Стра те ги је за пе ри од од 2010. до 
2015. го ди не, уче шће при тво ре них у укуп ном бро ју ли ца ли ше них 
сло бо де знат но је сма ње но. По ло ви ном 2010. го ди не број при тво-
ре них је до сти гао 30% од укуп ног бро ја ли ца ли ше них сло бо де. 
Ме ђу тим, од 2012. го ди не, број при тво ре них ли ца се на го ди-
шњем ни воу сма њу је на 24,7%,  а тај тренд се на ста вио и ка сни-
јих го ди на. У 2013. го ди ни из но сио је 18,5%, кра јем 2014. го ди не 
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за бе ле же но је да ље сма ње ње на 15,49%, а кра јем 2015. го ди не се 
сма њу је на 15,29%. Овом сма ње њу бро ја при тво ре них ли ца до-
при не ло је и ства ра ње усло ва за од ре ђи ва ње ме ре кућ ног при тво-
ра, ко ја се при ме њу је од 2011. го ди не.

То ком спро во ђе ња Стра те ги је за пе ри од од 2010. до 2015. го ди-
не при ме ћен је тренд по ве ћа ња бро ја осу ђе них ли ца, ко ја чи не нај ве-
ћи део за твор ске по пу ла ци је. Пре ма по да ци ма Упра ве, 31. де цем бра 
2015. го ди не, број ли ца ли ше них сло бо де ко ји се на ла зе у си сте му 
из вр ше ња кри вич них санк ци ја из но сио је 10.064. За раз ли ку од бро-
ја при тво ре них, ко ји се сма њу је, број осу ђе них се у ме ђу вре ме ну 
уве ћао за  348 ли ца, у по ре ђе њу са ста њем од 31. де цем бра 2011. го-
ди не, ка да се у за во ди ма на ла зи ло укуп но 7.322 осу ђе них ли ца. 

На осно ву све га на ве де ног, мо же се за кљу чи ти да су сле де ћи 
раз ло зи до ве ли до по ве ћа ња бро ја осу ђе них ли ца:

 – Ве ће уче шће ка зне за тво ра у укуп ном бро ју из ре че них кри-
вич них санк ци ја, па та ко 2010. го ди не из но си 27,2%, 2011. го ди не 
из но си 26,7%, док 2012. го ди не њи хо во уче шће до сти же 32,6%,  
2013. го ди не, 34%, а 2014. го ди не, 36,82% (пре ма по да ци ма Ре пу-
блич ког за во да за ста ти сти ку); 

 – По ве ћа ње бро ја пре су да до не тих на осно ву спо ра зу ма о 
при зна њу кри вич ног де ла и са мим тим ефи ка сни је спро во ђе ње 
кри вич них по сту па ка;

 – Уки да ње мо гућ но сти про ме не на чи на из вр ше ња из ре че не 
ка зне за тво ра до јед не го ди не, на кон прав но сна жно сти пре су де, 
у из вр ше ње ка зне у про сто ри ја ма у ко ји ма осу ђе ни ста ну је (тзв. 
кућ ни за твор);

 – За бра на убла жа ва ња ка зне за тво ра ис под за ко ном про пи-
са ног ми ни му ма за по је ди на кри вич на де ла (углав ном  за де ла 
са еле мен ти ма на си ља, кри вич но де ло нео вла шће на про из вод ња 
и ста вља ње у про мет опој них дро га и за учи ни о це ко ји су ра ни је 
осу ђи ва ни за исто вр сно кри вич но де ло).

III. СТРА ТЕ ШКЕ ОБЛА СТИ

1. Спро во ђе ње ме ра за обез бе ђе ње при су ства окри вље ног

До са да шњи ре зул та ти:
У Стра те ги ји за пе ри од од 2010. до 2015. го ди не, као је дан од 

основ них раз ло га за ве ли ки број ме ра при тво ра на ве де на је ве ли ка 
уче ста лост њи хо вог од ре ђи ва ња и рет ко од ре ђи ва ње дру гих ма ње 
ре стрик тив них ви до ва обез бе ђе ња при су ства окри вље ног као што 
су јем ство и за бра на на пу шта ња ста на. Број при тво ре них ли ца је 
са 3.332 ко ли ко их је би ло кра јем 2010. го ди не, пао на 1.539 ко ли ко 
их је би ло на кра ју 2015. го ди не. Раз ло зи су ко ји су до ве ли до то га 
да се пре по ло ви број при тво ре них су ра зно вр сни и са мо де лом су 
ве за ни за при ме ну Стра те ги је за пе ри од од 2010. до 2015. го ди не. 
Осно ва но се мо же прет по ста ви ти да су у по сма тра ном пе ри о ду, 
ви со ки и уче ста ли из но си ко је је Ре пу бли ка Ср би ја би ла оба ве за на 
да ис пла ти ли ци ма нео сно ва но ли ше ним сло бо де, до при не ли да 
су до ви од ре ђу ју ме ру при тво ра вр ло ре стрик тив но и са мо у из у-
зет ним слу ча је ви ма. С дру ге стра не, по зи ти ван ути цај на сма ње ње 
бро ја при тво ре них има ле су и не ке од ме ра ко је пред ви ђа Стра те-
ги ја за пе ри од од 2010. до 2015. го ди не.

До но ше њем За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку ко ји је по чео да 
се при ме њу је у свим суд ским по ступ ци ма од 1. ок то бра 2013. го-
ди не ство ре ни су по чет ни усло ви да се јем ство, као бла жа ме ра за 
обез бе ђе ње при су ства окри вље ног, мо же од ре ди ти уме сто при тво-
ра и то због окол но сти ко је ука зу ју на опа сност од бек ства и због 
уз не ми ре ња јав но сти (што су два од че ти ри за кон ска осно ва за од-
ре ђи ва ње при тво ра). Јем ство се мо же од ре ди ти на по чет ку кри вич-
ног по ступ ка ка да окри вље ни уз јем ство оста је на сло бо ди или се 
при тво ре ни под усло вом на кнад но да тог јем ства пу шта на сло бо ду. 

У За ко ни ку о кри вич ном по ступ ку, не ка да шња ме ра за бра не 
на пу шта ња ста на или ме ста бо ра ви шта је раз дво је на у три раз ли-
чи те ме ре за обез бе ђе ње при су ства и ја сно су пре ци зи ра ни усло ви 
за од ре ђи ва ње сва ке по је ди не ме ре, на чин од ре ђи ва ња и на зна че ни 
над ле жни ор га ни (по ве ре ник, од но сно по ли ци ја) ко ји над зи ру из-
вр ше ње ме ре.

За кон о из вр ше њу ван за вод ских санк ци ја и ме ра де таљ но ре-
гу ли ше над ле жност по ве ре ни ка и на чин из вр ше ња ме ре за бра не 
на пу шта ња ста на уз елек трон ски над зор. За кон ски основ и аде кват-
на ле ги сла ти ва ути ца ле су да су ди је че шће из ри чу ову ме ру. Рас-
по ло жи ва елек трон ска опре ма и пра во вре ме на обу ка по ве ре ни ка 
и ре фе ре на та за ду же них за ин ста ли ра ње и пра ће ње елек трон ског 

над зо ра по сте пе но су до при но си ли уче ста ли јој при ме ни ове ме ре. 
Пре ма по да ци ма Упра ве то ком 2011. го ди не, из вр ше но је че ти ри 
мерe над зи ра ња по што ва ња за бра не на пу шта ња ста на, а у 2012. го-
ди ни je из вр ше но 20. По сту па њу на сна гу За ко ни ка о кри вич ном 
по ступ ку овај број се удво стру чио и у 2013. го ди ни, ка да су из вр-
ше не 44 ме ре. По зи ти ван тренд на ста вљен је и у 2014. го ди ни ка да 
је из вр ше но 139, а у 2015. го ди ни из вр ше но је 178 ме ра за бра на 
на пу шта ња ста на са и без при ме не елек трон ског над зо ра. 

Глав ни иза зо ви:
У про јек то ва ном пе ри о ду, нај ве ћи иза зов ће сва ка ко би ти за-

др жа ва ње бро ја при тво ре них ли ца на по сто је ћем ни воу. Та ко ђе, 
осим одр жа ва ња бро ја при тво ре них ли ца, ва жно је и да ме ра при-
тво ра тра је што је мо гу ће кра ће. С об зи ром на по сто ја ње аде кват-
ног нор ма тив ног окви ра за при ме ну ал тер на тив них ме ра и опе ра-
тив не по ве ре нич ке слу жбе, као и уз прет по став ку да не ће до ћи до 
из у зет них окол но сти ко је би ре зул ти ра ле у на глом и ве ли ком по ра-
сту бро ја при тво ре них ли ца, мо же се оче ки ва ти да ће се овај број 
одр жа ти у при хва тљи вим гра ни ца ма.

При о ри тет не ак тив но сти:
 – Ин тен зи ви ра ти струч но уса вр ша ва ње су ди ја ка ко би ме ру 

при тво ра из у зет но ко ри сти ли, док би оста ле ме ре за обез бе ђе ње 
при су ства окри вље ног би ле че шће од ре ђи ва не, пре све га јем ство и 
забранa на пу шта ња бо ра ви шта, од но сно ста на;

 – По ве ћа ти број по ве ре ни ка и ре фе ра на та за ин ста ли ра ње и 
кон тро лу уре ђа ја за елек трон ски над зор окри вље них;

 – По ве ћа ти број уре ђа ја за елек трон ски над зор окри вље них.

2. Ефи ка сни је спро во ђе ње про гра ма по сту па ња у ци љу  
на пре до ва ња у трет ма ну осу ђе них

До са да шњи ре зул та ти:
Ме то де ра да са осу ђе ним ли ци ма се уна пре ђу ју и Упра ва на-

сто ји да ор га ни зу је обу ке за при ме ну спе ци ја ли зо ва них про гра-
ма по сту па ња. У са рад њи са Ми си јом Ор га ни за ци је за европ ску 
без бед ност и са рад њу (у да љем тек сту: ОЕБС) омо гу ће на је обу ка 
јед ног бро ја слу жбе ни ка трет ма на у при ме ни ког ни тив но-би хеј ви-
о рал не те ра пи је у ра ду са осу ђе ним ли ци ма.  У скла ду са мо гућ-
но сти ма,  у ве ћи ни за во да се спро во де раз ли чи ти спе ци ја ли зо ва ни 
про гра ми за не на сил но  ре ша ва ње кон фли ка та то ком из др жа ва ња 
ка зне, про грам уна пре ђе ња вас пит не ком пе тен ци је по ро ди це, пси-
хо со ци јал ни трет ман за за ви сни ке од дро га и слич но.   При ме на 
спе ци ја ли зо ва них про гра ма је је дан од пред у сло ва да се ин ди ви-
ду ал ни про гра ми по сту па ња осу ђе них ли ца учи не аде кват ни јим, 
а са мим тим и  ефи ка сни јим. Ово је ве о ма зна чај но за уна пре ђе ње 
на кнад ног раз вр ста ва ња осу ђе них ли ца, што је бит но и са аспек та 
сма ње ња бро ја ли ца у за тво ре ним оде ље њи ма где је нај ве ћа пре-
на се ље ност, као лак ше и бо ље ре ин те гра ци је осу ђе них ли ца на-
кон из ла ска са из др жа ва ња ка зне, што би ути ца ло на сма ње ње по-
вра та. Об ја вљен је  Пра вил ник о трет ма ну, про гра му по сту па ња, 
раз вр ста ва њу и на кнад ном раз вр ста ва њу осу ђе них ли ца  у ко ме су 
да ти и при ла го ђе ни Упит ни ци за про це ну ри зи ка осу ђе них ли ца на 
ка зне за тво ра до три го ди не и пре ко три го ди не. Та ко ђе, из ра ђе на 
је и но ва Ди рек ти ва о на чи ну ра да слу жбе ни ка трет ма на у за во-
ди ма, про це ду ра ма у ра ду и из гле ду и са др жа ју до ку ме на та то ком 
утвр ђи ва ња, спро во ђе ња и из ме не про гра ма по сту па ња. Овим ће 
се по сти ћи ефи ка сни ја при ме на ин ди ви ду а ли зо ва них про гра ма 
трет ма на осу ђе них ли ца, успе шни је на пре до ва ње у трет ма ну, од-
но сно пре ла зак из за тво ре них у по лу о тво ре на оде ље ња за во да.

Упра ва је успе шно ре а ли зо ва ла про је кат По др шка струч ном 
обра зо ва њу и обу ци у за тво ри ма, кроз ко ји је сте че но зна ње и ис ку-
ство, ка ко на нај це лис ход ни ји на чин си сте мат ски ор га ни зо ва ти обу ку 
и до шко ло ва ва ње осу ђе них ли ца. Кроз про цес обра зо ва ња осу ђе ни се 
при пре ма ју за из ла зак са из др жа ва ња ка зне, али и усва ја ју кон струк-
тив не и по жељ не об ли ке по на ша ња. Уна пре ђе ње у трет ма ну осу ђе-
них ли ца се огле да и кроз све уче ста ли ју са рад њу са не вла ди ним сек-
то ром,  мно ги про јек ти ко ји се ре а ли зу ју у за во ди ма да ју по зи тив не 
ефек те. Са ци љем да се ова прак са ин тен зи ви ра Упра ва је пот пи са ла 
спо ра зу ме о са рад њи са ор га ни за ци ја ма ци вил ног дру штва.

Глав ни иза зо ви:
У прет ход ној Стра те ги ји за пе ри од од 2010. до 2015. го ди не, 

ни је на гла шен зна чај уна пре ђе ња ме то да ра да у слу жби за трет-
ман, што је и оправ да но има ју ћи у ви ду да је та Стра те ги ја би ла 
усме ре на на сма ње ње крат ких ка зни за тво ра и сма ње ње пре оп те-
ре ће но сти укуп них ка па ци те та за во да. 
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На пре до ва ње у трет ма ну осу ђе них ли ца је глав ни пред у слов 
за сма ње ње пре на се ље но сти у за тво ре ним оде ље њи ма за во да где је 
пре на се ље ност и нај ве ћа. Има ју ћи то у ви ду, глав ни иза зов у про јек-
то ва ном пе ри о ду је уво ђе ње про гра ма ко ји би ути ца ли на на пре до-
ва ње у трет ма ну, од но сно пре ла зак из за тво ре них оде ље ња у по лу о-
тво ре на, од но сно отво ре на. Основ ни пред у слов је сма ње ње ри зи ка 
ко ји се по сти же по сто ја њем ве ћег бро ја спе ци ја ли зо ва них про гра ма 
ко ји ма се ди рект но ути че на узро ке вр ше ња кри вич них де ла. Та-
ко ђе, уво ђе ње ова квих ин ди ви ду а ли зо ва них про гра ма, уз уво ђе ње 
про гра ма при пре ме за от пуст, ути ца ће се и на сма ње ње по вра та. 

При о ри тет не ак тив но сти:
 – Нео п ход но је за по сли ти ве ћи број слу жбе ни ка трет ма на, 

што је глав ни пред у слов да се струч ни рад по диг не на ви ши ни во;
 – Кон ти ну и ра но спро во ди ти обу ке слу жбе ни ка трет ма на са 

ак цен том на од ре ђи ва њу ин ди ви ду ал них ци ље ва, пре и спи ти ва њу 
и из ме ни про гра ма по сту па ња и при ме ни спе ци ја ли зо ва них про-
гра ма; 

 – Из ра да и уво ђе ње спе ци ја ли зо ва них про гра ма трет ма на;
 – Да ље уна пре ђе ње са рад ње  слу жбе трет ма на и по ве ре нич-

ких кан це ла ри ја, у ци љу бо ље со ци јал не ре ин те гра ци је и пру жа ња 
по др шке осу ђе ним ли ци ма на кон из ла ска са из др жа ва ња ка зне.

3. Да љи раз вој си сте ма ал тер на тив них санк ци ја и ме ра  
и по ве ре нич ке слу жбе

До са да шњи ре зул та ти:
У сеп тем бру ме се цу 2014. го ди не по чео је да се при ме њу је 

За кон о из вр ше њу ван за вод ских санк ци ја и ме ра, ко јим је ре гу ли-
сан ста тус и над ле жност повереникa. Над ле жност по ве ре ни ка је 
ве о ма ши ро ко по ста вље на, та ко да об у хва та раз ли чи те ак тив но сти 
ко је се про те жу од прет кри вич ног по ступ ка, пре ко пра ће ња из вр-
ше ња про це сних ме ра и из вр ше ња ван за вод ских санк ци ја и на ста-
вља ју и по пу шта њу осу ђе ног из за во да (то ком услов ног от пу ста 
или по из вр ше ној ка зни за тво ра). По ве ре нич ка слу жба је за ду же на 
да вр ши над зор над из вр ше њем: оба ве за ко је осум њи че ном од ре-
ђу је јав ни ту жи лац у од лу ци ко јом од ла же кри вич но го ње ње, про-
це сне ме ре кућ ног при тво ра, за бра не при ла же ња, са ста ја ња или 
ко му ни ци ра ња са дру гим ли цем и дру ге ме ре од ре ђе не од лу ком 
су да, ка зне кућ ног за тво ра, услов не осу де са за штит ним над зо ром, 
ра да у јав ном ин те ре су, оба ве за ко је су од ре ђе не осу ђе ном у скло-
пу услов ног от пу ста. По ред то га, По ве ре нич ка слу жба ре а ли зу је 
про гра ме по мо ћи осу ђе ном ли цу по сле из вр ше не ка зне за тво ра, а 
та ко ђе пра ти из вр ше ње ме ра ко је се по по себ ном за ко ну при ме њу-
ју пре ма осу ђе ни ма за кри вич на де ла про тив пол не сло бо де, ако су 
кри вич но де ло учи ни ли пре ма ма ло лет ним ли ци ма. Бли же уре ђе-
ње при ме не за ко на и ор га ни за ци је ра да по ве ре нич ке слу жбе је ре-
гу ли са но Пра вил ни ком о на чи ну из вр ше ња ван за вод ских санк ци-
ја и ме ра и ор га ни за ци ји и ра ду По ве ре ни ка („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 30/15).

Пра вил но је пре по знат зна чај уво ђе ња ши ре при ме не ал тер-
на тив них санк ци ја и раз во ја по ве ре нич ке слу жбе и ве ћи на ак тив-
но сти пла ни ра них Стра те ги јом за пе ри од од 2010. до 2015. го ди не, 
као и Стра те ги јом, ко је се од но се на ову област, успе шно су ре а ли-
зо ва не. Пре ма по да ци ма Упра ве, у пе ри о ду од 2010. до 2015. го ди-
не, ра сте број из вр ше них ал тер на тив них санк ци ја че му је до при-
не ло ка дров ско осна жи ва ње Оде ље ња за трет ман и ал тер на тив не 
санк ци је, ши ре ње мре же по ве ре нич ких кан це ла ри ја, као и обу ка 
и за по шља ва ње но вих по ве ре ни ка. До де цем бра ме се ца 2014. го-
ди не, отво ре но је 25 кан це ла ри ја за ал тер на тив не санк ци је у свим 
гра до ви ма у ко ји ма су се ди шта ви ших су до ва. Та ко ђе, успе шно је 
ре а ли зо ван Про је кат „Уна пре ђе ње ал тер на тив них санк ци ја у Ре-
пу бли ци Ср би ји”, фи нан си ран од стра не Европ ске уни је, у окви ру 
ко јег је обез бе ђе на опре ма за елек трон ски над зор и оба вље на обу-
ка свих по ве ре ни ка и уна пре ђе не ме то де ра да.  

Па ра лел но са свим пред у зе тим ме ра ма за уна пре ђе ње при ме-
не ал тер на тив них санк ци ја и ме ра спро во ђен је и стал ни про цес 
упо зна ва ња јав но сти са ова квим ви дом ка жња ва ња, а кроз одр жа-
ва ње кон фе рен ци ја и струч них ску по ва, ин фор ми са ни су и об у ча-
ва ни но си о ци пра во суд них функ ци ја.

Све пред у зе то је до при не ло да се су ди је лак ше од лу чу ју за 
од ре ђи ва ње ал тер на тив них санк ци ја. Број ре а ли зо ва них ал тер на-
тив них санк ци ја се из го ди не у го ди ну по ве ћа ва: у 2010. го ди ни је 
из вр ше но 18 ка зни ра да у јав ном ин те ре су, док је у 2015. го ди ни  
ре а ли зо ва но 368 ка зни. Ка зна кућ ног за тво ра уз или без при ме не 

елек трон ског над зо ра по че ла је да се при ме њу је 2011. го ди не, ка-
да је из вр ше но 88 ка зни, а у 2015. го ди ни се овај број по ве ћа ва на 
1.214 ка зни. Услов на осу да са за штит ним над зо ром ни је до вољ но 
за сту пље на и њи хов број по го ди на ма иде од четири до 14 из вр ше-
них услов них осу да. 

За па жа се не јед на ка за сту пље ност ка зне ра да у јав ном ин те-
ре су и услов не осу де са за штит ним над зо ром у од но су на ка зну 
кућ ног за тво ра ко ја до ми ни ра у укуп ном бро ју из ре че них ал тер на-
тив них санк ци ја.

Глав ни иза зо ви:
Си стем ал тер на тив них санк ци ја се раз ви ја, али се и да ље овај 

об лик санк ци о ни са ња не из ри че у ме ри ко ја од го ва ра вр сти кри-
вич них де ла. Ве ћа при ме на ал тер на тив них санк ци ја зах те ва из ме-
не нор ма тив ног окви ра у по гле ду про ши ре ња усло ва за из ри ца ње 
по сто је ћих ал тер на тив них санк ци ја и про пи си ва ње но вих ал тер-
на тив них санк ци ја у скла ду са трен до ви ма са вре ме них си сте ма 
из вр ше ња кри вич них санк ци ја. 

При о ри тет не ак тив но сти:
 – Ана ли за ва же ћег кри вич ног за ко но дав ства и раз ма тра ње 

мо гућ но сти из ме не усло ва под ко ји ма се мо же из ре ћи ка зна ра да у 
јав ном ин те ре су;

 – Ана ли за ва же ћег кри вич ног за ко но дав ства и раз ма тра ње 
мо гућ но сти уво ђе ња за ме не прав но сна жно из ре че них ка зни за тво-
ра до јед не го ди не ван за вод ским санк ци ја ма и ме ра ма;

 – Ана ли за ва же ћег кри вич ног за ко но дав ства и раз ма тра ње 
мо гућ но сти про пи си ва ња но вих ал тер на тив них ме ра ко ји ма се ме-
ња на чин из вр ше ња ка зне за тво ра, та ко што би осу ђе ни део да-
на про во дио на рад ном ме сту ван за во да а оста так у за во ду, као и 
слич не ме ре; 

 – Раз ма тра ње мо гућ но сти да се у то ку кри вич ног по ступ ка, 
пре до но ше ња од лу ке о санк ци ји, суд, ако оце ни да је то од зна ча ја 
за из ри ца ње санк ци је, обра ти По ве ре нич кој слу жби да из ра ди из-
ве штај о лич но сти окри вље ног, по ро дич ним и лич ним при ли ка ма 
и дру гим окол но сти ма ко је су од зна ча ја за из ри ца ње ал тер на тив-
них санк ци ја;

 – На ста ви ти са обу ком јав них ту жи ла ца, су ди ја и по ве ре ни ка 
за при ме ну за кон ских ре ше ња у по гле ду ал тер на тив них санк ци ја;

 – При јем у слу жбу но вих за по сле них на по сло ви ма из вр ше-
ња ал тер на тив них санк ци ја и ме ра је нео п хо дан пред у слов ка ко би 
по ве ре нич ка слу жба мо гла да из вр ша ва све ве ћи оп сег по сло ва ко-
ји су јој да ти но вим за кон ским окви ри ма; 

 – Уна пре ди ти са рад њу ми ни стар ста ва над ле жних за по сло ве 
пра во су ђа, за по сло ве ра да и со ци јал не по ли ти ке, за уну тра шње 
по сло ве и за по сло ве обра зо ва ња у ци љу ства ра ња усло ва да По-
ве ре нич ка слу жба бу де у мо гућ но сти да пру жа аде кват ну по др шку 
осу ђе ни ма на кон из др жа не ка зне, у ци љу њи хо ве ефи ка сне ре ин-
те гра ци је у дру штве ну за јед ни цу.

4. Услов ни от пуст 

До са да шњи ре зул та ти:
За ко ном о из ме на ма и до пу на ма Кри вич ног за ко ни ка из 2012. 

го ди не, од ред бе о услов ном от пу сту су пре ци зи ра не та ко што су 
про пи са ни стро жи ји усло ви за од ре ђи ва ње услов ног от пу ста, 
али циљ за ко но дав ца је био да уко ли ко су усло ви ис пу ње ни, има-
ју оба ве зу ју ћи ка рак тер за до но ше ње по зи тив не од лу ке. Са дру ге 
стра не за так са тив но на бро ја не слу ча је ве остао је фа кул та тив ни 
об лик услов ног от пу ста.   

Оба ве зе ко је окри вље ни тре ба да ис пу ни у то ку услов ног от-
пу ста за ко но да вац ни је про пи сао Кри вич ним за ко ни ком, већ За ко-
ном о из вр ше њу ван за вод ских санк ци ја и ме ра (члан 44). У чла ну 
46. тог за ко на пред ви ђе на је мо гућ ност да се услов ни от пуст из вр-
ша ва уз елек трон ски над зор.

Но вим За ко ни ком о кри вич ном по ступ ку ин сти тут услов ног 
от пу ста ре гу ли сан је на дру га чи ји на чин. Пред ви ђе но је да се на 
ро чи ште на ко ме се од лу чу је о услов ном от пу сту по зи ва осу ђе ни 
(ако суд оце ни да је ње го во при су ство по треб но), бра ни лац, јав ни 
ту жи лац и пред став ник слу жбе за трет ман из за во да, уме сто до са-
да шњег стро го пи сме ног по ступ ка. 

Упо ре до са овим из ме на ма, Упра ва је до ста ра ди ла на из ме-
на ма нор ма тив ног окви ра ко ји ре гу ли ше трет ман ко ји се при ме њу-
је пре ма осу ђе ни ма у за во ду. Пра вил ни ком о трет ма ну, про гра му 
по сту па ња, раз вр ста ва њу и на кнад ном раз вр ста ва њу про пи сан је 
де та љан по сту пак до но ше ња ин ди ви ду ал ног про гра ма по сту па ња, 
као и ње го вог пре и спи ти ва ња. 
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На ве де не из ме не за ко на и под за кон ских ака та у по гле ду са-

мог по ступ ка, као и у по гле ду но вих ма те ри јал них ре ше ња до при-
не ле су до но ше њу ве ћег бро ја од лу ка о услов ном от пу шта њу.

У пе ри о ду од 2012. до 2015. го ди не бе ле жи се стал но уве ћа-
ње бро ја услов но от пу ште них са из вр ше ња ка зне за тво ра. Пре ма 
по да ци ма Упра ве у 2012. го ди ни услов но је от пу ште но 600 ли ца 
(8,14% од укуп но пу ште них са из вр ше ња ка зне за тво ра те го ди не), 
док је 2013. го ди не услов но от пу ште но 1082 осу ђе ни ка (16,25% 
од укуп ног бро ја от пу ште них), 2014. го ди не 20,6% (1230 ли ца), а 
2015. го ди не 1581 осу ђе ни ка што је 26,4 % од укуп ног бро ја от пу-
ште них са из вр ше ња ка зне за тво ра.

Глав ни иза зо ви:
Број услов них от пу ста се кон стант но по ве ћа ва по след њих го-

ди на, али ка ко би се до сти гао оп ти мал ни број услов них от пу ста, 
по треб но је спро ве сти ак тив но сти на нор ма тив ном и ор га ни за ци о-
ном пла ну ко је ће су до ви ма олак ша ти по сту па ње. 

При о ри тет не ак тив но сти:
 – Ана ли за кри вич ног за ко но дав ства, уз раз ма тра ње мо гућ-

но сти да се у Кри вич ном за ко ни ку де таљ но ре гу ли ше ин сти тут 
услов ног от пу ста уз ис пу ње ње оба ве зе пред ви ђе не кри вич но прав-
ним од ред ба ма, као и да се у кри вич ном за ко но дав ству уста но ви 
над ле жност су ди је за из вр ше ње у по ступ ку фа кул та тив ног опо зи-
ва услов ног от пу ста због не из вр ше ња оба ве за; 

 – Бо ље по ве зи ва ње слу жбе за трет ман у за во ди ма и По ве ре-
нич ке слу жбе при ли ком из ве шта ва ња по во дом мол бе за услов ни 
от пуст, ка ко би суд био у мо гућ но сти да у це ли ни са гле да ка ко сте-
пен ре а ли за ци је про гра ма по сту па ња, та ко и  усло ве за при хват 
осу ђе ног, као и нај це лис ход ни је ме ре ко је тре ба да из вр ши за вре-
ме тра ја ња услов ног от пу ста; 

 – Кри ми но ло шким ис тра жи ва њем про ве ри ти ре зул та те до 
са да из вр ше них за кон ских из ме на у ве зи од ре ђи ва ња услов ног от-
пу ста и по ве за ност те ме ре и ре ци ди ви зма осу ђе них ли ца.

5. По ве ћа ње сме штај них ка па ци те та и по бољ ша ње усло ва  
у за во ди ма

До са да шњи ре зул та ти:
Упра ва кон ти ну и ра но ра ди на по бољ ша њу усло ва сме шта ја и 

по ве ћа њу ка па ци те та у за во ди ма. Нај зна чај ни ја ин ве сти ци о на ула-
га ња ко ја су до при не ла ускла ђи ва њу усло ва из вр ше ња кри вич них 
санк ци ја са ме ђу на род ним стан дар ди ма су: из гра ђен је но ви за вод 
за тво ре ног ти па са по себ ним обез бе ђе њем у Бе о гра ду за сме штај 
450 осу ђе них ли ца ко ји је по чео са ра дом 2012. го ди не; ре но ви ра-
на су че ти ри бло ка у Окру жном за тво ру у Бе о гра ду и три бло ка у 
Спе ци јал ној за твор ској бол ни ци у то ку 2013, 2014. и 2015. го ди не; 
обез бе ђе ни су но ви  ка па ци те ти од 180 ме ста у Ка зне но-по прав-
ном за во ду у Бе о гра ду  – Па дин ској Ске ли и 50 ме ста у Окру жном 
за тво ру у Су бо ти ци; у Вас пит но-по прав ном до му у Кру шев цу из-
гра ђе ни су но ви ка па ци те ти за сме штај 180 ма ло лет ни ка; за вр ше-
на је ре кон струк ци ја Ка зне но-по прав ног за во да за ма ло лет ни ке у 
Ва ље ву; за вр ше на је ре кон струк ци ја по је ди них обје ка та у Ка зне-
но-по прав ном за во ду у Ни шу, Ка зне но-по прав ном за во ду у По жа-
рев цу  – За бе ли, Ка зне но-по прав ном за во ду у Срем ској Ми тро ви-
ци, Окру жном за тво ру у Ле сков цу, Окру жном за тво ру у Су бо ти ци, 
Окру жном за тво ру у Кра ље ву, Окру жном за тво ру у Но вом Па за ру, 
Окру жном за тво ру у Не го ти ну и Окру жном за тво ру у Сме де ре ву.  

Глав ни иза зо ви:
Упо до бља ва ње по сто је ћих сме штај них ка па ци те та са ме ђу-

на род ним стан дар ди ма, и по сти за ње укуп ног ка па ци те та за сме-
штај 11.000 ли ца ли ше них сло бо де. 

При о ри тет не ак тив но сти:
До 2020. го ди не, пла ни ра не су број не ак тив но сти ко ји ма ће 

се по сти ћи по бољ ша ње сме штај них усло ва и по ве ћа ње сме штај-
них ка па ци те та у за тво ре ним оде ље њи ма за во да, и то: 

 – Ре кон струк ци ја сме штај них ка па ци те та и из град ња но вог 
па ви љо на у Ка зне но-по прав ном за во ду за же не у По жа рев цу; 

 – Из град ња но вог за твор ског ком плек са у Пан че ву за сме штај 
500 ли ца ли ше них сло бо де;

 – Из град ња но вог за твор ског ком плек са у Кра гу јев цу за сме-
штај 400 ли ца ли ше них сло бо де;

 – Из град ња но вог при јем ног објек та  у Ка зне но-по прав ном 
за во ду у Ни шу са пра те ћим са др жа ји ма; 

 – Ре кон струк ци ја сме штај них ка па ци те та у Окру жном за тво-
ру у Бе о гра ду;       

 – Ре кон струк ци ја сме штај них ка па ци те та у Спе ци јал ној за-
твор ској бол ни ци у Бе о гра ду;

 – Из град ња и ре кон струк ци ја сме штај них ка па ци те та у Ка-
зне но-по прав ном за во ду у По жа рев цу-За бе ли;

 – Из град ња и ре кон струк ци ја сме штај них ка па ци те та у Ка-
зне но-по прав ном за во ду у Срем ској Ми тро ви ци;

 – Из град ња но вог објек та у Окру жном за тво ру у Ле сков цу.

IV. ФИ НАН СИЈ СКА СРЕД СТВА И ОР ГА НИ ЗА СПРО ВО ЂЕ ЊЕ 
СТРА ТЕ ГИ ЈЕ

1. Фи нан сиј ска сред ства за спро во ђе ње Стра те ги је

Сма ње ње пре оп те ре ће но сти сме штај них ка па ци те та у за во-
ди ма зах те ва да се, по ред из ме на на нор ма тив ном пла ну, из дво је и 
фи нан сиј ска сред ства за из ме не на струк тур ном и ор га ни за ци о ном 
пла ну.

Нео п ход но је да Ре пу бли ка Ср би ја, у окви ру рас по ло жи вих 
сред ста ва, обез бе ди по треб на фи нан сиј ска сред ства за успе шно 
спро во ђе ње ци ље ва и ак тив но сти пред ви ђе них овом стра те ги јом. 
То под ра зу ме ва и пре ра спо де лу рас по ло жи вих сред ста ва, у скла ду 
са при о ри те ти ма ко је тре ба оства ри ти.

За успе шно спро во ђе ње Стра те ги је ве ли ки зна чај има по-
др шка ме ђу на род не за јед ни це, а по себ но ОЕБС-а, Европ ске ко-
ми си је, Са ве та Евро пе, Свет ске бан ке и дру гих ме ђу на род них и 
ре ги о нал них ор га ни за ци ја и аген ци ја, уз чи ју по моћ је Ре пу бли ка 
Ср би ја пред у зе ла зна чај не ре форм ске ко ра ке у обла сти из вр ше ња 
кри вич них санк ци ја.

2. Ор га ни за спро во ђе ње Стра те ги је

У спро во ђе њу Стра те ги је нај ва жни ју уло гу има Ми ни стар-
ство прав де, а по себ но Упра ва, као ор ган у са ста ву тог ми ни стар-
ства, над ле жан за из вр ше ње кри вич них санк ци ја. Успе шно оства-
ри ва ње за да та ка по ста вље них Стра те ги јом под ра зу ме ва да ље 
ак тив но сти у ци љу еду ка ци је но си о ца пра во суд них функ ци ја, као 
и ус по ста вља ње бо ље са рад ње са дру гим др жав ним ор га ни ма. 

V. АК ЦИ О НИ ПЛАН

Ак ци о ни план за спро во ђе ње ове стра те ги је чи ни њен са-
став ни део.

VI. ЗА ВР ШНА ОД РЕД БА

Ову стра те ги ју об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 021-1036/2017
У Бе о гра ду, 20. апри ла 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Александар Вучић, с.р.
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На осно ву чла на 46. став 1. За ко на о пла ни ра њу и из град њи 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 
24/11, 121/12, 42/13  – УС, 50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14 и 145/14) 
и чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о из ра ди Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не  
Пре де ла из у зет них од ли ка „Ов чар ско-ка блар ска кли су ра”

1. При сту па се из ра ди Про стор ног пла на под руч ја по себ не 
на ме не Пре де ла из у зет них од ли ка „Ов чар ско-ка блар ска кли су ра” 
(у да љем тек сту: Про стор ни план).

2. Оквир на гра ни ца Про стор ног пла на об у хва та де ло ве те ри-
то ри ја гра да Чач ка и општ инa Лу ча ни и По же га, и то:

1) на те ри то ри ји гра да Чач ка, де ло ве ка та стар ских оп шти на 
Врн ча ни, Ро шци, Ви до ва, Ме ђу врш је и Па ко вра ће;

2) на те ри то ри ји оп шти не Лу ча ни, де ло ве ка та стар ских оп-
шти на Ду ча ло ви ћи и Дљин, и

3) на те ри то ри ји оп шти не По же га, це лу ка та стар ску оп шти ну 
Туч ко во.

Оквир на гра ни ца об у хва та Про стор ног пла на да та је у При-
ло гу 1  – Гра фич ки при каз оквир не гра ни це об у хва та Про стор ног 
пла на, ко ји је од штам пан уз ову од лу ку и чи ни њен са став ни део.

Ко нач на гра ни ца об у хва та Про стор ног пла на би ће де фи ни са-
на На цр том про стор ног пла на.

3. Усло ви и смер ни це план ских до ку мен та ви шег ре да и раз-
вој них стра те ги ја за из ра ду Про стор ног пла на са др жа ни су у: 

1) За ко ну о Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 2010. 
до 2020. го ди не  („Слу жбе ни гла сник РС”, број 88/10), ко јим је у 
обла сти за шти те при род ног на сле ђа као при о ри тет на ак тив ност 
на ве де на из ра да про стор них пла но ва под руч ја по себ не на ме не за 
сва ве ћа за шти ће на под руч ја, у ко ја спа да и Пре део из у зет них од-
ли ка „Ов чар ско-ка блар ска кли су ра”;

2) Уред би о утвр ђи ва њу Ре ги о нал ног про стор ног пла на Зла-
ти бор ског и Мо ра вич ког управ ног окру га („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 1/13), ко јом је у де лу ко ји се од но си на смерницe за из ра-
ду план ских до ку ме на та и дру ге раз вој не до ку мен та ци је, пред ви-
ђе на из ра да и про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не за Пре-
део из у зет них од ли ка „Ов чар ско-ка блар ска кли су ра”; 

3) На ци о нал ној стра те ги ји одр жи вог ко ри шће ња при род них 
ре сур са и до ба ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 33/12), ко јом је у 
де лу ко ји се од но си на за шти ће на под руч ја, као спе ци фи чан циљ, 
утвр ђе на оба ве за из ра де про стор них пла но ва под руч ја по себ не на-
ме не за ве ћа за шти ће на под руч ја, у ко ја спа да и Пре део из у зет них 
од ли ка „Ов чар ско-ка блар ска кли су ра”. 

Из ра да Про стор ног пла на за сни ва се на план ској, сту диј ској, 
тех нич кој и дру гој до ку мен та ци ји, ре зул та ти ма до са да шњих ис-
тра жи ва ња и ва же ћим до ку мен ти ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

Спи сак под ло га за план ско под руч је дат је у При ло гу 2  – 
Спи сак под ло га за под руч је Про стор ног пла на до ста вљен од стра-
не Ре пу блич ког ге о дет ског за во да, ко ји је од штам пан уз ову од лу-
ку и чи ни њен са став ни део.

4. Пла ни ра ње, ко ри шће ње, уре ђе ње и за шти та про сто ра за-
сни ва се на прин ци пи ма уре ђе ња и ко ри шће ња про сто ра утвр ђе-
ним чла ном 3. За ко на о пла ни ра њу и из град њи и чла ном 5. За ко-
на о за шти ти при ро де („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09, 88/10, 
91/10  – ис прав ка и 14/16).

5. Ви зи ја и ду го роч ни циљ раз во ја и до но ше ња Про стор ног 
пла на је сте да се  обез бе де про стор ни усло ви за оства ре ње по себ-
не на ме не под руч ја, тј. за за шти ту и уре ђе ње Пре де ла из у зет них 
од ли ка „Ов чар ско-ка блар ска кли су ра”, је дин стве не кул тур но-
исто риј ске це ли не са де вет ма на сти ра, у усло ви ма одр жи вог раз-
во ја план ског под руч ја. 

6. Кон цеп ту ал ни оквир пла ни ра ња, ко ри шће ња, уре ђе ња и 
за шти те план ског под руч ја за сни ва се на обез бе ђе њу усло ва за: 
план ско ко ри шће ње Пре де ла из у зет них од ли ка „Ов чар ско-ка блар-
ска кли су ра”; за шти ту и уре ђе ње у скла ду са Сту ди јом за шти те 
за шти ће ног под руч ја; ра ци о нал но ко ри шће ње и очу ва ње при род-
них ре сур са; за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не; ин те грал ну 
за шти ту при род ног и спо ме нич ког на сле ђа; ва ло ри за ци ју ком пле-
мен тар них по тен ци ја ла под руч ја за раз вој; про стор не, са о бра ћај-
не, при вред не и дру ге об ли ке ин те гра ци је под руч ја са окру же њем.

Про стор ни план ће са др жа ти де таљ ну раз ра ду, као и пра ви ла 
уре ђе ња, гра ђе ња и ко ри шће ња пре ма утвр ђе ном ре жи му за шти-
те по је ди них при род них це ли на, од но сно за не по крет на кул тур на 
до бра (ма на сти ри и њи хо ва за шти ће на око ли на) у об у хва ту Про-
стор ног пла на. По ред на ве де ног, Про стор ни план ће по по тре би 
са др жа ти де таљ ну раз ра ду и за дру га под руч ја, као што су под руч-
ја ко ја има ју ту ри стич ки по тен ци јал.

7. Рок за из ра ду На цр та про стор ног пла на је 12 ме се ци од да-
на сту па ња на сна гу ове од лу ке.

8. Оквир на про це на сред ста ва за из ра ду Про стор ног пла на, 
ко је обез бе ђу је Mинистарство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин-
фра струк ту ре из но си 12.500.000,00 ди на ра са ПДВ-ом.

9. Но си лац из ра де Про стор ног пла на је ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве про стор ног пла ни ра ња, у скла ду са чла ном 47. 
став 1. За ко на о пла ни ра њу и из град њи.

Но си лац из ра де Про стор ног пла на ду жан је да обез бе ди при-
ба вља ње ми шље ња, усло ва и са гла сно сти над ле жних ор га на и ор-
га ни за ци ја про пи са них за ко ном, као и да обез бе ди са рад њу и уса-
гла ша ва ње ста во ва са свим ре ле вант ним су бјек ти ма пла ни ра ња.

10. Ор га ни, ор га ни за ци је и јав на пред у зе ћа ко ји су овла шће-
ни да утвр ђу ју усло ве за за шти ту и уре ђе ње про сто ра и из град њу 
обје ка та, у фа зи из ра де или из ме не план ских до ку ме на та, ду жни 
су да на зах тев но си о ца израдe Про стор ног пла на, у ро ку од 30 да-
на, до ста ве све тра же не по дат ке без на кна де.

Овла шће ни ор га ни из ста ва 1. ове тач ке усту пи ће, на зах тев 
над ле жног ми ни стар ства, по сто је ће ко пи је то по граф ског и ка та-
стар ског пла на, од но сно ди ги тал не за пи се, од но сно ка та стар под-
зем них ин ста ла ци ја, као и ор то фо то сним ке, у ро ку од 30 да на без 
на кна де.

11. На црт  Про стор ног пла на би ће из ло жен на јав ни увид у 
тра ја њу од 30 да на у се ди шти ма је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва 
ко је су у об у хва ту Про стор ног пла на.

12. Од лу ка о из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Про стор ног 
пла на под руч ја по себ не на ме не Пре де ла из у зет них од ли ка „Ов-
чар ско-ка блар ска кли су ра” на жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла-
сник  РС”, број 21/17), чи ни са став ни део ове од лу ке.

13. Број при ме ра ка Про стор ног пла на би ће утвр ђен по себ-
ним ак том Вла де ко јим се утвр ђу је Про стор ни план. 

14. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва-
ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 350-3863/2017-1
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да 
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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ПРИ ЛОГ 2 

СПИ САК ПОД ЛО ГА ЗА ПОД РУЧ ЈЕ ПРО СТОР НОГ ПЛА НА 
ДО СТА ВЉЕН ОД СТРА НЕ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ГЕ О ДЕТ СКОГ  

ЗА ВО ДА

Град Ча чак
Пла но ви ка та стра не по крет но сти

Ред. 
број Ка та стар ска оп шти на Вр ста пла на

1. Врн ча ни ДКП  – век тор ски фор мат
2. Ро шци ДКП у из ра ди  – век тор ски фор мат
3. Ви до ва ДКП  – век тор ски фор мат
4. Ме ђу врш је ДКП  – век то р ски фор мат
5. Па ко вра ће ДКП  – век тор ски фор мат

Пла но ви ка та стра во до ва
Ред.
број Ка та стар ска оп шти на Вр ста пла на

1. Врн ча ни век тор ски фор мат
2. Ро шци век тор ски фор мат
3. Ви до ва век тор ски фор мат
4. Ме ђу врш је век то р ски фор мат
5. Па ко вра ће век тор ски фор мат

Оп шти на Лу ча ни
Пла но ви ка та стра не по крет но сти

Ред.
број Ка та стар ска оп шти на Вр ста пла на

1. Ду ча ло ви ћи ДКП  – век тор ски фор мат
2. Дљин ДКП  – век тор ски фор мат

Пла но ви ка та стра во до ва
Ред.
број Ка та стар ска оп шти на Вр ста пла на

1. Ду ча ло ви ћи век тор ски фор мат
2. Дљин век тор ски фор мат

Оп шти на По же га
Пла но ви ка та стра не по крет но сти

Ред.
број Ка та стар ска оп шти на Вр ста пла на

1. Туч ко во ДКП у из ра ди  – век тор ски фор мат

Пла но ви ка та стра во до ва
Ред.
број Ка та стар ска оп шти на Вр ста пла на

1. Туч ко во не ма

1613
На осно ву чла на 46. став 1. За ко на о пла ни ра њу и из град њи 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 
24/11, 121/12, 42/13  – УС, 50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14 и 145/14) 
и чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о из ра ди Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не 
сли ва аку му ла ци је Врут ци

1. При сту па се из ра ди Про стор ног пла на под руч ја по себ не на-
ме не сли ва аку му ла ци је Врут ци (у да љем тек сту: Про стор ни план).

2. Оквир на гра ни ца Про стор ног пла на об у хва та де ло ве те ри-
то ри ја гра да Ужи ца и оп шти на Ча је ти на и Ба ји на Ба шта, и то: на 
те ри то ри ји гра да Ужи ца це ле ка та стар ске оп шти не Би о ска, Врут ци, 
Крем на и Мо кра Го ра; на те ри то ри ји оп шти не Ча је ти на це ле ка та-
стар ске оп шти не Трип ко ва и Шљи во ви ца и на те ри то ри ји оп шти не 
Ба ји на Ба шта це ле ка та стар ске оп шти не Ма ла Ре ка и Со ло ту ша. 

Оквир на гра ни ца об у хва та Про стор ног пла на да та је у При-
ло гу 1  – Гра фич ки  при каз оквир не гра ни це об у хва та Про стор ног 
пла на, ко ји је од штам пан уз ову од лу ку и чи ни њен са став ни део. 
Ко нач на гра ни ца об у хва та Про стор ног пла на би ће де фи ни са на 
На цр том Про стор ног пла на.

3. Усло ви и смер ни це план ских до ку ме на та ви шег ре да и раз-
вој них стра те ги ја за из ра ду Про стор ног пла на, са др жа ни су у: 

1) За ко ну о Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 
2020. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 88/10), ко јим је утвр ђе-
но да се из во ри ште за снаб де ва ње во дом Врут ци на ла зи у окви ру 
За пад но мо рав ског под си сте ма, од но сно За пад но мо рав ско-рзав ског 
ре ги о нал ног си сте ма во до снаб де ва ња, као и да је из ра да Про стор-
ног пла на, свр ста на у при о ри тет не план ске до ку мен те за до но ше ње;

2) Уред би о утвр ђи ва њу Ре ги о нал ног про стор ног пла на Зла-
ти бор ског и  Мо ра вич ког управ ног окру га („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 1/13), ко јом је утвр ђе но: да је Западноморавскo-рзав ски 
ре ги о нал ни си стем во до снаб де ва ња пла ни ран за обез бе ђе ње во де 
нај ви шег ква ли те та, са три под си сте ма ко ји са да функ ци о ни шу 
ауто ном но (Рзав; За пад на Мо ра ва; Увац, Лим и Дри на) са ци љем 
њи хо вог пер спек тив ног функ ци о нал ног по ве зи ва ња; да се под-
си стем За пад на Мо ра ва осла ња на аку му ла ци ју Врут ци на ре ци 
Ђе ти њи у функ ци ји Ужич ког во до вод ног суб си сте ма (на се ља од 
Ужи ца до Се вој на) и дру гим во до во ди ма (ко ји има ју ка рак тер суб-
си сте ма са вла сти тим из во ри шти ма и ко ји ће се ка сни је по сте пе но 
по ве зи ва ти у си сте ме ви шег ре да); 

3) Стра те ги ји о упра вља њу во да ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је до 2034. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 3/17) и Уред-
би о утвр ђи ва њу Во до при вред не осно ве Ре пу бли ке Ср би је („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 11/02), ко ји ма је утвр ђе но да се За пад но-
мо рав ско-рзав ски ре ги о нал ни си стем во до снаб де ва ња, под си стем 
Врут ци, oслања, по ред оста лог и на ви ше на мен ску аку му ла ци ју 
Врут ци, из гра ђе ну на ре ци Ђе ти њи, са основ ном на ме ном во до-
снаб де ва ња, од но сно ду го роч но по у зда но снаб де ва ње во дом на се ља 
гра да Ужи ца и оп шти на Ча је ти на и Ба ји на Ба шта; по ред на ве де ног 
ова аку му ла ци ја има и на ме ну опле ме њи ва ња ма лих во да За пад не 
Мо ра ве, за шти ту од по пла ва Ужи ца и дру гих ко ри шће ња во да.

Из ра да Про стор ног пла на за сни ва се на план ској, сту диј ској, 
тех нич кој и дру гој до ку мен та ци ји, ре зул та ти ма до са да шњих ис-
тра жи ва ња и ва же ћим до ку мен ти ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

Спи сак под ло га за под руч је Про стор ног пла на, до ста вљен од 
стра не Ре пу блич ког ге о дет ског за во да, дат је у При ло гу 2  – Спи сак 
под ло га за под руч је Про стор ног пла на до ста вљен од стра не Ре пу-
блич ког ге о дет ског за во да, ко ји је од штам пан уз ову од лу ку и чи ни 
њен са став ни део.

4. Пла ни ра ње, ко ри шће ње, уре ђе ње и за шти та про сто ра за-
сни ва се на прин ци пи ма уре ђе ња и ко ри шће ња про сто ра утвр ђе-
ним чла ном 3. За ко на о пла ни ра њу и из град њи, као и на прин ци-
пи ма упра вља ња во да ма утвр ђе ним чла ном 25. За ко на о во да ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16).

5. Ви зи ја и ду го роч ни циљ раз во ја до но ше ња Про стор ног 
пла на је обез бе ђе ње про стор них усло ва за оства ре ње по себ не на-
ме не под руч ја, тј. за за шти ту и уре ђе ње слив ног под руч ја аку му ла-
ци је Врут ци у усло ви ма одр жи вог раз во ја план ског под руч ја. 

6. Кон цеп ту ал ни оквир пла ни ра ња, ко ри шће ња, уре ђе ња и 
за шти те план ског под руч ја за сни ва се на обез бе ђе њу усло ва за: 
план ско ко ри шће ње из во ри шта во до снаб де ва ња Врут ци; за шти-
ту и уре ђе ње слив ног под руч ја у скла ду са Ела бо ра том о зо на ма 
са ни тар не за шти те из во ри шта; ра ци о нал но ко ри шће ње и очу ва ње 
при род них ре сур са; за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не, при-
род них и ство ре них вред но сти; ва ло ри за ци ју ком пле мен тар них 
по тен ци ја ла под руч ја за раз вој; про стор не, са о бра ћај не, при вред-
не и дру ге об ли ке ин те гра ци је под руч ја са окру же њем. 

Про стор ни план ће са др жа ти де таљ ну раз ра ду за пр ву зо ну 
за шти те из во ри шта во до снаб де ва ња.

7. Рок за из ра ду На цр та Про стор ног пла на је 12 ме се ци од да-
на сту па ња на сна гу ове од лу ке.

8. Оквир на про це на сред ста ва за фи нан си ра ње из ра де Про-
стор ног пла на, ко је обез бе ђу је Ре пу блич ка ди рек ци ја за во де, из-
но си 14.400.000,00 ди на ра са ПДВ-ом.

9. Но си лац из ра де Про стор ног пла на је ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве про стор ног пла ни ра ња, у скла ду са чла ном 47. 
став 1. За ко на о пла ни ра њу и из град њи.

Но си лац из ра де Про стор ног пла на ду жан је да обез бе ди при-
ба вља ње ми шље ња, усло ва и са гла сно сти над ле жних ор га на и ор-
га ни за ци ја про пи са них за ко ном, као и да обез бе ди са рад њу и уса-
гла ша ва ње ста во ва са свим ре ле вант ним су бјек ти ма пла ни ра ња.
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10. Ор га ни, ор га ни за ци је и јав на пред у зе ћа ко ји су овла шће ни да утвр ђу ју усло ве за за шти ту и уре ђе ње про сто ра и из град њу обје-

ка та, у фа зи из ра де или из ме не план ских до ку ме на та, ду жни су да на зах тев но си о ца израдe Про стор ног пла на, у ро ку од 30 да на, до ста-
ве све тра же не по дат ке без на кна де. 

Овла шће ни ор га ни из ста ва 1. ове тач ке усту пи ће, на зах тев над ле жног ми ни стар ства, по сто је ће ко пи је то по граф ског и ка та стар ског 
пла на, од но сно ди ги тал не за пи се, од но сно ка та стар под зем них ин ста ла ци ја, као и ор то фо то сним ке, у ро ку од 30 да на без на кна де.

11. Од лу ка о из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не сли ва аку му ла ци је Врут ци на жи вот ну 
сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/17), чи ни са став ни део ове од лу ке.

12. На црт Про стор ног пла на би ће из ло жен на јав ни увид у тра ја њу од 30 да на у се ди шти ма је ди ни ца ло кал них са мо у пра ва ко је су у 
об у хва ту Про стор ног пла на.

13. Број при ме ра ка Про стор ног пла на ко ји је по треб но из ра ди ти би ће утвр ђен по себ ним ак том Вла де ко јим се утвр ђу је Про стор ни 
план. 

14. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 350-3872/2017-1
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да 
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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ПРИ ЛОГ 2

СПИ САК ПОД ЛО ГА ЗА ПОД РУЧ ЈЕ ПРО СТОР НОГ ПЛА НА 
ДО СТА ВЉЕН ОД СТРА НЕ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ГЕ О ДЕТ СКОГ  

ЗА ВО ДА

Град Ужи це
Пла но ви ка та стра не по крет но сти 

Ред. 
број 

Ка та стар ска  
оп шти на Вр ста пла на Раз ме ра Број дет.  

ли сто ва 
1. Би о ска ДКП  – век тор ски фор мат 
2. Крем на ДКП  – век тор ски фор мат
3. Врут ци ДКП  – век тор ски фор мат
4. Мо кра Го ра ДКП  у из ра ди – век тор ски фор мат

Пла но ви ка та стра во до ва 

Ред. 
број 

Ка та стар ска  
оп шти на Вр ста пла на Раз ме ра 

Број 
дет.  

ли сто ва 
1. Би о ска век тор ски фор мат   
2. Крем на век тор ски фор мат   
3. Врут ци век тор ски фор мат
4. Мо кра Го ра век тор ски фор мат

Оп шти на Ба ји на Ба шта
Пла но ви ка та стра не по крет но сти

Ред. 
број 

Ка та стар ска  
оп шти на Вр ста пла на Раз ме ра Број дет.  

ли сто ва 
1. Ма ла Ре ка ДКП у из ра ди  – век тор ски фор мат 
2. Со ло ту ша ДКП у из ра ди  – век тор ски фор мат

Пла но ви ка та стра во до ва
Ред. 
број 

Ка та стар ска  
оп шти на Вр ста пла на Раз ме ра Број дет.  

ли сто ва 
1. Ма ла Ре ка не ма 
2. Со ло ту ша не ма

Оп шти на Ча је ти на
Пла но ви ка та стра не по крет но сти

Ред. 
број 

Ка та стар ска  
оп шти на Вр ста пла на Раз ме ра Број дет.  

ли сто ва 
1. Шљи во ви ца век тор ски фор мат   
2. Трип ко ва ДКП у из ра ди  – век тор ски фор мат   

Пла но ви ка та стра во до ва
Ред. 
број 

Ка та стар ска  
оп шти на Вр ста пла на Раз ме ра Број дет.  

ли сто ва 
1. Шљи во ви ца век тор ски фор мат   
2. Трип ко ва век тор ски фор мат   

1614
На осно ву чла на 46. став 1. За ко на о пла ни ра њу и из град њи 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 81/09  – ис прав ка, 64/10  – УС, 
24/11, 121/12, 42/13  – УС, 50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14 и 145/14) 
и чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о из ра ди Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не  
ар хе о ло шког на ла зи шта Бе ло бр до

1. При сту па се из ра ди Про стор ног пла на под руч ја по себ не 
на ме не ар хе о ло шког на ла зи шта Бе ло бр до (у да љем тек сту: Про-
стор ни план).

2. Оквир на гра ни ца Про стор ног пла на об у хва та де ло ве тери-
торијe гра да Бе о гра да у град ској оп шти ни Гроц ка, део ка та стар-
ске оп шти не Вин ча. Оквир на гра ни ца Про стор ног пла на по чи ње 
на се ве ру од ка та стар ске пар це ле број 1928/5 на оба ли ре ке Ду нав 
и ка за па ду се по кла па са спољ ним иви ца ма ка та стар ских пар це ла 
бр. 1928/3, 1928/1, 1933/1, 1933/5, ка ју го за па ду спољ ним иви ца ма 

ка та стар ских пар це ла бр. 1957/1, 1954/5, 1954/3, 1954/4, 1956/6, 
1867/82, ка ју гу спољ ним иви ца ма ка та стар ских пар це ла 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 ис то ку гра ни цом 
ка та стар ске оп шти не Вин ча, сре ди ном ре ке Бо ле чи це, од но сно 
сре ди ном ка та стар ских пар це ла бр. 2746/5, 2745/5, 2746/4, 2745/1, 
2746/1, до тро ме ђе ка та стар ских оп шти на Вин ча и Ри то пек у град-
ској оп шти ни Гроц ка и Ива но во у гра ду Пан че ву и ка се ве ру гра-
ни цом ка та стар ске оп шти не Вин ча сре ди ном Ду на ва до тач ке ко ја 
је ис точ но до по чет не тач ке и спа ја се са по чет ном тач ком.

Оквир на гра ни ца об у хва та Про стор ног пла на да та је у При-
ло гу 1  – Гра фич ки  при каз оквир не гра ни це об у хва та Про стор ног 
пла на, ко ји је од штам пан уз ову од лу ку и чи ни њен са став ни део. 
Ко нач на гра ни ца об у хва та Про стор ног пла на би ће де фи ни са на 
На цр том про стор ног пла на.

3. Усло ви и смер ни це план ских до ку мен та ви шег ре да и раз-
вој них стра те ги ја за из ра ду Про стор ног пла на, са др жа ни су у: 

1) За ко ну о Про стор ном пла ну Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 
2020. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 88/10), ко јим је утвр ђе-
но да је Вин ча при о ри тет но кул тур но под руч је ко је тре ба да ужи ва 
по се бан трет ман, без об зи ра на ста тус у окви ру слу жбе за шти те;

2) Ре ги о нал ном про стор ном пла ну ад ми ни стра тив ног под-
руч ја гра да Бе о гра да („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 10/04 
и 38/11), ко јим је утвр ђе но да је ар хе о ло шко  на ла зи ште Бе ло бр до 
из пе ри о да нео ли та у Вин чи ло ка ци ја од при о ри тет ног зна ча ја у 
око ли ни Бе о гра да ко ја зах те ва аде кват но ко му нал но опре ма ње, са-
др жа је за ту ри сте и до но ше ње од го ва ра ју ћег план ског до ку мен та;

3) Уред би о утвр ђи ва њу Про стор ног пла на под руч ја по себ не 
на ме не ме ђу на род ног вод ног пу та Е-80 Ду нав (Па не вроп ски ко-
ри дор VII)  – („Слу жбе ни гла сник РС”, број 14/15), ко јом је ар хе о-
ло шко на ла зи ште Бе ло бр до из пе ри о да нео ли та, иден ти фи ко ва но 
као не по крет но кул тур но до бро од из у зет ног зна ча ја, од но сно кул-
тур на вред ност од зна ча ја не са мо за Ре пу бли ку Ср би ју већ и по ду-
нав ске зе мље; исто вре ме но пла ни ра но је пут нич ко при ста ни ште 
„Вин ча” и ма ри на „Гроц ка”.

Из ра да Про стор ног пла на за сни ва се на план ској, сту диј ској, 
тех нич кој и дру гој до ку мен та ци ји, ре зул та ти ма до са да шњих ис-
тра жи ва ња и ва же ћим до ку мен ти ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

Спи сак под ло га за под руч је Про стор ног пла на, до ста вљен од 
стра не Ре пу блич ког ге о дет ског за во да, дат је у При ло гу 2  – Спи сак 
под ло га за под руч је Про стор ног пла на, ко ји је од штам пан уз ову 
од лу ку и чи ни њен са став ни део. 

4. Пла ни ра ње, ко ри шће ње, уре ђе ње и за шти та про сто ра за-
сни ва се на прин ци пи ма уре ђе ња и ко ри шће ња про сто ра утвр ђе-
ним чла ном 3. За ко на о пла ни ра њу и из град њи.

5. Ви зи ја и ду го роч ни циљ раз во ја до но ше ња Про стор ног 
пла на је обез бе ђе ње про стор них усло ва за оства ре ње по себ не на-
ме не под руч ја, од но сно за за шти ту ар хе о ло шког на ла зи шта Бе ло 
бр до у усло ви ма одр жи вог раз во ја план ског под руч ја.

6. Кон цеп ту ал ни оквир пла ни ра ња, ко ри шће ња, уре ђе ња и 
за шти те план ског под руч ја за сни ва се на обез бе ђе њу усло ва за: 
план ско ко ри шће ње ар хе о ло шког на ла зи шта Бе ло бр до и ње го ве 
за шти ће не око ли не; за шти ту и уре ђе ње под руч ја у скла ду са Сту-
ди јом ис тра жи ва ња, за шти те и пре зен та ци је ар хе о ло шког на ла зи-
шта Бе ло бр до у Вин чи; за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не, 
при род них и ство ре них вред но сти; ва ло ри за ци ју ком пле мен тар-
них по тен ци ја ла под руч ја за раз вој; про стор не, са о бра ћај не, при-
вред не и дру ге об ли ке ин те гра ци је под руч ја са окру же њем. Про-
стор ни план са др жа ће де таљ ну раз ра ду.

7. Рок за из ра ду На цр та Про стор ног пла на је 12 ме се ци од да-
на сту па ња на сна гу ове од лу ке.

8. Оквир на про це на сред ста ва за фи нан си ра ње из ра де Про-
стор ног пла на, ко је обез бе ђу је Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о-
бра ћа ја и ин фра струк ту ре, из но си 6.600.000,00 ди на ра са ПДВ-ом.

9. Но си лац из ра де Про стор ног пла на је ми ни стар ство над-
ле жно за по сло ве про стор ног пла ни ра ња, у скла ду са чла ном 47. 
став 1. За ко на о пла ни ра њу и из град њи.

Но си лац из ра де Про стор ног пла на ду жан је да обез бе ди при-
ба вља ње ми шље ња, усло ва и са гла сно сти над ле жних ор га на и ор-
га ни за ци ја про пи са них за ко ном, као и да обез бе ди са рад њу и уса-
гла ша ва ње ста во ва са свим ре ле вант ним су бјек ти ма пла ни ра ња.
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10. Ор га ни, ор га ни за ци је и јав на пред у зе ћа ко ји су овла шће ни да утвр ђу ју усло ве за за шти ту и уре ђе ње про сто ра и из град њу обје-

ка та, у фа зи из ра де или из ме не план ских до ку ме на та, ду жни су да на зах тев но си о ца израдe Про стор ног пла на, у ро ку од 30 да на, до ста-
ве све тра же не по дат ке без на кна де. 

Овла шће ни ор га ни из ста ва 1. ове тач ке усту пи ће, на зах тев над ле жног ми ни стар ства, по сто је ће ко пи је то по граф ског и ка та стар ског 
пла на, од но сно ди ги тал не за пи се, од но сно ка та стар под зем них ин ста ла ци ја, као и ор то фо то сним ке, у ро ку од 30 да на без на кна де.

11. Од лу ка о из ра ди Стра те шке про це не ути ца ја Про стор ног пла на под руч ја по себ не на ме не ар хе о ло шког на ла зи шта Бе ло бр до на 
жи вот ну сре ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 21/17), чи ни са став ни део ове од лу ке.

12. На црт Про стор ног пла на би ће из ло жен на јав ни увид у тра ја њу од 30 да на у  згра ди Град ске упра ве гра да Бе о гра да. 
13. Број при ме ра ка Про стор ног пла на ко ји је по треб но из ра ди ти, би ће утвр ђен по себ ним ак том Вла де ко јим се утвр ђу је Про стор ни 

план. 
14. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 350-3857/2017-1
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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ПРИ ЛОГ 2.

СПИ САК ПОД ЛО ГА ЗА ПОД РУЧ ЈЕ ПРО СТОР НОГ ПЛА НА 
ДО СТА ВЉЕН ОД СТРА НЕ РЕ ПУ БЛИЧ КОГ ГЕ О ДЕТ СКОГ  

ЗА ВО ДА

Оп шти на Гроц ка
Пла но ви ка та стра не по крет но сти 

Ред. 
број Ка та стар ска оп шти на Вр ста пла на Раз ме ра Број дет.  

ли сто ва 
1. Вин ча ДКП  – век тор ски фор мат 

Пла но ви ка та стра во до ва 
Ред. 
број 

Ка та стар ска 
оп шти на Вр ста пла на Раз ме ра Број дет.  

ли сто ва 

1. Вин ча

Ка та стар ски план во до ва у хи брид-
ном об ли ку (ске ни ра ни и ге о ре фе-
рен ци ра ни ана лог ни пла но ви (екст. 
ECW) + век тор, одр жа ва ње (екст. 
DXF))

  

1615
На осно ву чла на 4. став 1. За ко на о на чи ну од ре ђи ва ња мак-

си мал ног бро ја за по сле них у јав ном сек то ру („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 68/15 и 81/16  – УС) и чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о из ме на ма Од лу ке о мак си мал ном бро ју за по сле них  
на нео д ре ђе но вре ме у си сте му др жав них ор га на,  

си сте му јав них слу жби, си сте му Ауто ном не по кра ји не 
Вој во ди не и си сте му ло кал не са мо у пра ве  

за 2015. го ди ну

1. У Од лу ци о мак си мал ном бро ју за по сле них на нео д ре ђе-
но вре ме у си сте му др жав них ор га на, си сте му јав них слу жби, си-
сте му Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не и си сте му ло кал не са мо у-
пра ве за 2015. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 101/15, 114/15, 
10/16 и 22/16), у тач ки 2. под тач ка 1) у ред ном бро ју 10. ДЕ ЛО-
КРУГ ПРО СВЕ ТЕ НА У КЕ И ТЕХ НО ЛО ШКОГ РАЗ ВО ЈА број: 
„136.776” за ме њу је се бро јем: „136.939”, а у ред ном бро ју 10.8. 
Ви со ко обра зо ва ње  – Та бе лар ни при каз број 14. број: „23.427” за-
ме њу је се бро јем: „23.590”.

2. У Та бе лар ном при ка зу број 14.  – Ви со ко обра зо ва ње, за 
Уни вер зи тет у Бе о гра ду  – Ма те ма тич ки фа кул тет број: „183” за-
ме њу је се бро јем: „200”, за Уни вер зи тет у Бе о гра ду  – Фа кул тет 
ор га ни за ци о них на у ка број: „260” за ме њу је се бро јем: „290”, за 
Фа кул тет ин же њер ских на у ка  – Кра гу је вац број: „152” за ме њу је 
се бро јем: „170”, за Фа кул тет тех нич ких на у ка  – Ча чак број: „128” 
за ме њу је се бро јем: „135”, за Елек трон ски фа кул тет  – Ниш број: 
„270” за ме њу је се бро јем: „290”, за Ака де ми ју умет но сти  – Но ви 
Сад број: „367” за ме њу је се бро јем „377”, за Фа кул тет тех нич ких 
на у ка  – Но ви Сад број: „1273” за ме њу је се бро јем: „1327”, за Тех-
нич ки фа кул тет „Ми хај ло Пу пин”  – Зре ња нин број: „99” за ме њу је 
се бро јем: „106”.

3. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 112-3994/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

1616
На осно ву чла на 68б стaв 2. За ко на о бу џет ском си сте му 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – ис прав ка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. за кон, 103/15 
и 99/16) и чла на 33. ст. 2. и 3. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о из ме на ма Од лу ке о обра зо ва њу Мре же за су зби ја ње 
не пра вил но сти и пре ва ра у по сту па њу  

са фи нан сиј ским сред стви ма Европ ске уни је

1. У Од лу ци о обра зо ва њу Мре же за су зби ја ње не пра вил но-
сти и пре ва ра у по сту па њу са фи нан сиј ским сред стви ма Европ ске 
уни је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 78/15), у тач ки 2. под тач ка 1) 
ре чи: „Од се ком за су зби ја ње не пра вил но сти и пре ва ра у по сту па-
њу са сред стви ма Европ ске уни је” за ме њу ју се ре чи ма: „Сек то ром 
за кон тро лу јав них сред ста ва  – Гру пом за су зби ја ње не пра вил но-
сти и пре ва ра у по сту па њу са сред стви ма Европ ске уни је”.

2. Tачкa 3. ме ња се и гла си:
„3. У Мре жу се име ну ју:
1) за пред се да ва ју ћег: 
 – Ми ле на Ко ва че вић, вр ши лац ду жно сти по моћ ни ка ми ни-

стра фи нан си ја у Сек то ру за кон тро лу јав них сред ста ва;
2) за за ме ни ка пред се да ва ју ћег: 
 – Жар ко Са вић, на чел ник Оде ље ња за бу џет ску ин спек ци ју у 

Сек то ру за кон тро лу јав них сред ста ва у Ми ни стар ству фи нан си ја;
3) за чла но ве:
 – Алек сан дра Гој ко вић Џип ко вић, ви ши са вет ник, шеф Од се-

ка за фи нан сиј ску кон тро лу у Сек то ру за упра вља ње сред стви ма 
Европ ске уни је у Ми ни стар ству фи нан си ја,

 – Бо рис Ра до са вље вић, ин спек тор у Сек то ру за кон тро лу јав-
них сред ста ва у Ми ни стар ству фи нан си ја,

 – Мил ка Лу кач, са мо стал ни по ре ски са вет ник, на чел ник Оде-
ље ња за раз вој функ ци је људ ских ре сур са, ор га ни за ци о ну струк-
ту ру и по др шку у По ре ској упра ви у Ми ни стар ству фи нан си ја,

 – Гор да на Пу ља, по моћ ник ди рек то ра у Сек то ру за из вр ше ње 
бу џе та у Упра ви за тре зор у Ми ни стар ству фи нан си ја,

 – Бран ко Стан ко вић, ви ши са вет ник, на чел ник Оде ље ња за 
ана ли ти ку, фи нан сиј ско-ин фор ма ци о не по сло ве и са рад њу са др-
жав ним ор га ни ма у Упра ви за спре ча ва ње пра ња нов ца у Ми ни-
стар ству фи нан си ја, 

 – Ми лош Јо ва но вић, глав ни по ли циј ски ин спек тор, по сло-
ви су зби ја ње фал си фи ко ва ња нов ца и дру гих сред ста ва пла ћа ња 
у Оде ље њу за су зби ја ње ор га ни зо ва ног кри ми на ла у Слу жби за 
бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла у Упра ви кри ми на ли стич-
ке по ли ци је у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва,

 – Ра до мир Илић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству прав де,
 – Гор да на Ја ни ћи је вић, за ме ник Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца 

и ру ко во ди лац Оде ље ња за ме ђу на род ну са рад њу и прав ну по моћ 
Ре пу блич ког јав ног ту жи ла штва,

 – Ра до слав Сре те но вић, пред сед ник Др жав не ре ви зор ске ин-
сти ту ци је и ге не рал ни др жав ни ре ви зор у Др жав ној ре ви зор ској 
ин сти ту ци ји, 

 – Ми ли ца Бо жа нић, по моћ ник ди рек то ра за ме ђу на род ну са-
рад њу у Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је,

 – Љу бин ко Ста но је вић, ди рек тор Кан це ла ри је за ре ви зи ју си-
сте ма упра вља ња сред стви ма Европ ске уни је;

4) за за ме ни ке чла но ва:
 – Јо ва на Кр сма но вић, ви ши са вет ник, шеф Од се ка за хар мо-

ни за ци ју си сте ма упра вља ња и кон тро ле сред стви ма прет при ступ-
не по мо ћи Европ ске уни је у Сек то ру за упра вља ње сред стви ма 
Европ ске уни је у Ми ни стар ству фи нан си ја,

 – Би ља на Ке цо је вић, ви ши ин спек тор у Сек то ру за кон тро лу 
јав них сред ста ва у Ми ни стар ству фи нан си ја, 

 – Сне жа на Бек чић Ши шма но вић, са мо стал ни по ре ски са вет-
ник, шеф Од се ка за раз вој функ ци је људ ских ре сур са и ор га ни за-
ци о ну струк ту ру, Оде ље ње за раз вој функ ци је људ ских ре сур са и 
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ор га ни за ци о ну струк ту ру и по др шку у По ре ској упра ви у Ми ни-
стар ству фи нан си ја, 

 – Ма ри ја Сте фа но вић, са мо стал ни са вет ник у Оде ље њу за 
упра вља ње сред стви ма Ре пу бли ке, Сек тор за из вр ше ње бу џе та у 
Упра ви за тре зор у Ми ни стар ству фи нан си ја, 

 – Да ни је ла Ма ле тић, мла ђи са вет ник у Оде ље њу за ана ли-
ти ку, фи нан сиј ско-ин фор ма ци о не по сло ве и са рад њу са др жав ним 
ор га ни ма у Упра ви за спре ча ва ње пра ња нов ца у Ми ни стар ству 
фи нан си ја,

 – Вла дан Пе рић, са мо стал ни по ли циј ски ин спек тор, по сло-
ви су зби ја ње фал си фи ко ва ња нов ца и дру гих сред ста ва пла ћа ња у 
Оде ље њу за су зби ја ње ор га ни зо ва ног фи нан сиј ског кри ми на ла у 
Слу жби за бор бу про тив ор га ни зо ва ног кри ми на ла у Упра ви кри-
ми на ли стич ке по ли ци је у Ми ни стар ству уну тра шњих по сло ва,

 – Ла зар Ђу ро вић, кон сул тант за ан ти ко руп ци ју у Ми ни стар-
ству прав де,

 – Ире на Бје лош, за ме ник јав ног ту жи о ца у Ви шем јав ном ту-
жи ла штву у Бе о гра ду, 

 – Иви ца Га ври ло вић, вр хов ни др жав ни ре ви зор у Др жав ној 
ре ви зор ској ин сти ту ци ји, 

 – Ива на То шо вић, ру ко во ди лац Гру пе за европ ске ин те гра ци-
је у Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је,

 – Све тла на Но ва ко вић, ви ши са вет ник, ру ко во ди лац Гру пе 
за ре ви зи ју у окви ру Про гра ма  – Ре ги о нал на и те ри то ри јал на са-
рад ња у Кан це ла ри ји за ре ви зи ју си сте ма упра вља ња сред стви ма 
Европ ске уни је.”.

3. У тач ки 8. ре чи: „Од сек за су зби ја ње не пра вил но сти и пре-
ва ра у по сту па њу са сред стви ма Европ ске уни је” за ме њу ју се ре чи-
ма: „Сек тор за кон тро лу јав них сред ста ва  – Гру па за су зби ја ње не-
пра вил но сти и пре ва ра у по сту па њу са сред стви ма Европ ске уни је”.

4. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 02-3237/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

1617
На осно ву чла на 25. став 1. Уред бе о на че ли ма за уну тра шње 

уре ђе ње и си сте ма ти за ци ју рад них ме ста у ми ни стар стви ма, по-
себ ним ор га ни за ци ја ма и слу жба ма Вла де („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 81/07  – пре чи шћен текст, 69/08, 98/12 и 87/13),

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о из ме ни Од лу ке о осни ва њу Ко ор ди на ци о ног те ла  
за де о ни цу ауто пу та Е-763, Сур чин–Обре но вац

1. У Од лу ци о осни ва њу Ко ор ди на ци о ног те ла за де о ни цу 
ауто пу та Е-763, Сур чин –Обре но вац („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
77/16 и 88/16), у тач ки 3, али не ја тре ћа, под тач ка 1) ме ња се и гла си:

„1) Ма ри ја Ма то вић, Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра-
ћа ја и ин фра струк ту ре;”.

2. Ова од лу ка сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи-
ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 02-3861/2017-1
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

1618
На осно ву чла на 33. ст. 2. и 3. За ко на о Вла ди („Слу жбе-

ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о обра зо ва њу Ме ђу ре сор не рад не гру пе за спро во ђе ње  
и пра ће ње спро во ђе ња Про гра ма ре фор ми по ли ти ке  

за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке у про це су  
при сту па ња Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји

1. Обра зу је се Ме ђу ре сор на рад на гру па за спро во ђе ње и 
пра ће ње спро во ђе ња Про гра ма ре фор ми по ли ти ке за по шља ва ња 
и со ци јал не по ли ти ке у про це су при сту па ња Ре пу бли ке Ср би је 
Европ ској уни ји (у да љем тек сту: Ме ђу ре сор на рад на гру па)

2. За да ци Ме ђу ре сор не рад не гру пе су:
(1) да у са рад њи са над ле жним ми ни стар стви ма пра ти спро-

во ђе ње Про гра ма ре фор ми по ли ти ке за по шља ва ња и со ци јал не 
по ли ти ке у про це су при сту па ња Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни-
ји, ко ји је усво ји ла Вла да 31. ма ја 2016. го ди не;

(2) да ус по ста ви ме ха ни зме за пра ће ње и из ве шта ва ње о при ме-
ни и да предлaжe осно ве за ста ти стич ко пра ће ње ре а ли за ци је ци ље ва;

(3) да да је пред ло ге за из ме не и да при пре ми из ме не Про-
гра ма ре фор ми по ли ти ке за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке 
у про це су при сту па ња Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји ра ди 
ускла ђи ва ња стра те шких ци ље ва по ли ти ке за по шља ва ња и со ци-
јал не по ли ти ке са стра те шким ци ље ви ма по ли ти ке ЕУ у на ве де-
ним обла сти ма, у про це су во ђе ња пре го во ра о при сту па њу ЕУ.

3. У Ме ђу ре сор ну рад ну гру пу име ну ју се:
1) за пред сед ни ка:
др Не над Ива ни ше вић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству за 

рад, за по шља ва ње бо рач ка и со ци јал на пи та ња;
 2) за за ме ни ка пред сед ни ка:
Зо ран Ла зић, по моћ ник ми ни стра за рад, за по шља ва ње бо-

рач ка и со ци јал на пи та ња;
3) за чла но ве:
(1) Не над Ми ја и ло вић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству 

фи нан си ја; 
(2) Иван Бо шњак, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству др жав-

не упра ве и ло кал не са мо у пра ве;
(3) Вла ди мир По по вић, др жав ни се кре тар у Ми ни стар ству 

про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја;
(4) др Ве сна Кње ги њић, по моћ ник ми ни стра здра вља;
(5) Пре драг Пе тро вић, ди рек тор Ре пу блич ког за во да за со ци-

јал ну за шти ту;
(6) Ра до је Са ви ће вић, се кре тар Ми ни стар ства при вре де;
(7) Зо ри ца Ни ко ди је вић, се кре тар Ми ни стар ства омла ди не и 

спор та;
(8) Иван Се ку ло вић, ме на џер Ти ма за со ци јал но укљу чи ва ње 

и сма ње ње си ро ма штва;
(9) Јеленa Ми ло ва но вић, за ме ник ме на џе ра Ти ма за со ци јал-

но укљу чи ва ње и сма ње ње си ро ма штва;
(10) Дра га на Ра до ји чић Фил ко вић, шеф Од се ка за еко ном ска 

и со ци јал на пи та ња и при пре му пред ло га ака та у про це су ускла-
ђи ва ња про пи са у Кан це ла ри ји за европ ске ин те гра ци је;

(11) Сте фа на Ли лић, на чел ник Оде ље ња за пла ни ра ње и про гра-
ми ра ње сред ста ва ЕУ и раз вој не по мо ћи у обла сти из град ње ин сти-
ту ци ја и дру штве ног раз во ја у Кан це ла ри ји за европ ске ин те гра ци је;

(12) Све тла на Ак сен ти је вић, ви ши са вет ник у Оде ље њу за 
екoномске ана ли зе Ре пу блич ког се кре та ри ја та за јав не по ли ти ке;

(13) Ми ле на Ба но вић, шеф Од се ка за пла ни ра ње и ства ра ње 
под сти цај ног окру же ња за раз вој ци вил ног дру штва у Кан це ла ри-
ји за са рад њу са ци вил ним дру штвом; 

(14) Ја сми на Та на сић, шеф Оде ље ња за дру штве не де лат но-
сти, се кре тар Од бо ра за здра вље и со ци јал ну по ли ти ку, из Стал не 
кон фе рен ци је гра до ва и оп шти на;

(15) Ива на Мак сић, са вет ник за со ци јал ну за шти ту и ин клу-
зи ју Ро ма у Стал ној кон фе рен ци ји гра до ва и оп шти на; 

(16) Дра га на Са вић, ру ко во ди лац Гру пе за ме ђу на род ну са-
рад њу и европ ске ин те гра ци је у Ми ни стар ству за рад, за по шља ва-
ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња;
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(17) Та тја на При јић, ру ко во ди лац Гру пе за за шти ту осо ба са 
ин ва ли ди те том у Ми ни стар ству за рад, за по шља ва ње, бо рач ка и 
со ци јал на пи та ња;

(18) Сил ви ја Ра ди но вић, ру ко во ди лац Гру пе за по ли ти ке за-
по шља ва ња и пра ће ње европ ске стра те ги је у Ми ни стар ству за рад, 
за по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња.

4. У ра ду Ме ђу ре сор ске рад не гру пе, ра ди да ва ња струч них 
ми шље ња и пред ло га у ве зи са по је ди ним пи та њи ма у окви ру 
спро во ђе ња, пра ће ња спро во ђе ња из ме на Про гра ма ре фор ми по-
ли ти ке за по шља ва ња и со ци јал не по ли ти ке у Ре пу бли ци Ср би ји, 
мо гу уче ство ва ти и пред став ни ци дру гих ор га на, ор га ни за ци ја, 
ре пре зен та тив них удру же ња син ди ка та и по сло да ва ца, ци вил ног 
сек то ра, као и струч ња ци из раз ли чи тих обла сти.

5. Струч ну и ад ми ни стра тив но-тех нич ку пот по ру Ме ђу ре-
сор ној рад ној гру пи пру жа Ми ни стар ство за рад, за по шља ва ње, 
бо рач ка и со ци јал на пи та ња. 

6. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 02-02-4036/2017-1
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

1619
На осно ву чла на 11. став 1. Уред бе о на ци о нал ним спорт ским 

при зна њи ма и нов ча ним на гра да ма („Слу жбе ни гла сник PC”, број 
22/16) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС и 44/14), 

Вла да до но си 

Р Е  Ш Е  Њ Е

о до де ли на ци о нал ног спорт ског при зна ња
1. До де љу је се на ци о нал но спорт ско при зна ње спор ти сти 

Не бој ши Го ли ћу за осво је ну брон за ну ме да љу на Свет ском пр-
вен ству, у олим пиј ском спор ту  – ру ко мет, одр жа ном у Фран цу ској 
Ре пу бли ци, од 23. ја ну а ра до 4. фе бру а ра 2001. го ди не, у ви ду до-
жи вот ног ме сеч ног нов ча ног при ма ња у ви си ни јед не и по про сеч-
не не то за ра де у Ре пу бли ци Ср би ји за ме сец де цем бар прет ход не 
го ди не, пре ма по да ци ма ор га на над ле жног за по сло ве ста ти сти ке.

2. За при зна ње утвр ђе но у тач ки 1. овог ре ше ња сред ства се 
обез бе ђу ју у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

3. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 661-3632/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

1620
На осно ву чла на 59. став  7. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16) и чла на 43. став 2. За ко на 
о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Про грам по сло ва ња Јав ног 
пред у зе ћа „На ци о нал ни парк Ђер дап” за 2017. го ди ну

I
Да је се са гла сност на Про грам по сло ва ња Јав ног пред у-

зе ћа „На ци о нал ни парк Ђер дап” за 2017. го ди ну, ко ји је до нео 

Над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа „На ци о нал ни парк Ђер дап”, на 
сед ни ци од 27. мар та 2017. го ди не.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

05 број 023-3759/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

1621
На осно ву чла на 59. став 7. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16) и чла на 43. став 2. За ко на 
о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Про грам по сло ва ња  
Јав ног пред у зе ћа „На ци о нал ни парк Ко па о ник”  

за 2017. го ди ну
I

Да је се са гла сност на Про грам по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа 
„На ци о нал ни парк Kопаоник” за 2017. го ди ну, ко ји је до нео Над-
зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа „На ци о нал ни парк Ко па о ник”, на 
сед ни ци од 28. фе бру а ра 2017. го ди не.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

05 број 023-3723/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

1622
На осно ву чла на 22. став 3. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16) и чла на 43. став 2. За ко на 
о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на рас по де лу до би ти Јав ног  
во до при вред ног пред у зе ћа „Ср би ја во де” за 2016. го ди ну

I
Да је се са гла сност на Од лу ку о рас по де ли до би ти Јав ног во-

до при вред ног пред у зе ћа „Ср би ја во де” за 2016. го ди ну, ко ју је до-
нео Над зор ни од бор Јав ног во до при вред ног пред у зе ћа „Ср би ја во-
де” на сед ни ци од 22. мар та 2017. го ди не.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

05 број 41-3784/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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1623

На осно ву чла на 12. и чла на 22. ст. 4. и 5. За ко на о јав ним 
пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, брoj 15/16) и чла на 43. став 
2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис-
прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу прет ход не са гла сно сти на ула га ње ка пи та ла 
Ак ци о нар ског дру штва „Елек тро мре жа Ср би је”,  

Бе о град у При вред но дру штво Co or di na ted Auc tion  
Of fi ce in So uth East Euro pe d.o.o. Pod go ri ca

I
Да је се прет ход на са гла сност на Од лу ку о ула га њу ка пи та-

ла у При вред но дру штво Co or di na ted Auc tion Of fi ce in So uth East 
Euro pe d.o.o. Pod go ri ca, ко ју је до не ла Скуп шти на Ак ци о нар ског 
дру штва „Елек тро мре жа Ср би је”, Бе о град, на сед ни ци од 6. апри-
ла 2017. го ди не.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

05 број 023-3833/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

1624
На осно ву чла на 43. став 6. За ко на о здрав стве ном оси гу ра-

њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 109/05  – ис прав ка, 57/11, 
110/12  – УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14  – УС, 106/15 и 10/16  – 
др. за кон) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС и 44/14), 

Вла да до но си 

Р Е  Ш Е  Њ Е 

о да ва њу са гла сно сти на Пра вил ник о Ли сти ле ко ва 
ко ји се про пи су ју и из да ју на те рет сред ста ва оба ве зног 

здрав стве ног оси гу ра ња

I 
Да је се са гла сност на Пра вил ник о Ли сти ле ко ва ко ји се про-

пи су ју и из да ју на те рет сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу-
ра ња ко ји је до нео Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да за здрав-
стве но оси гу ра ње на сед ни ци одр жа ној 27. мар та 2017. го ди не.

II 
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

05 број 110-3864/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

1625
На осно ву чла на 13. ст. 2. и 3. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. за кон и 101/16  – 
др. за кон) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС и 44/14 ), 

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Од лу ку о ус по ста вља њу  
са рад ње из ме ђу гра да Но вог Са да, Ре пу бли ка Ср би ја  

и оп шти не Крф, Ре пу бли ка Грч ка
I

Да је се са гла сност на Од лу ку о ус по ста вља њу са рад ње из ме-
ђу гра да Но вог Са да, Ре пу бли ка Ср би ја и оп шти не Крф, Ре пу бли-
ка Грч ка, ко ју је до не ла Скуп шти на гра да Но вог Са да на сед ни ци 
одр жа ној 23. мар та 2017. го ди не.

II
Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.
05 број 016-3882/2017

У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не
Вла да

Пред сед ник,
Алек сан дар Ву чић, с.р.

1626
На осно ву чла на 289. став 1. Ца рин ског за ко на („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16) и чла на 43. став 2. 
За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис-
прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о усту па њу ро бе без на кна де
1. Усту па се Удру же њу обо ле лих од мул ти пле скле ро зе Бе-

о град у Бе о гра ду, јед но мо тор но во зи ло, упо тре бља ва но, мар ке 
TOYOTА тип YARISS 1.3, број ша си је VNKKL96300A001656, 
број мо то ра 2SZ D566969, та риф на озна ка 8703 22 90 00 Ца рин ске 
та ри фе, у вред но сти од 224.497,75 динарa.

2. Мо тор но во зи ло из тач ке 1. овог ре ше ња Удру же ње обо ле-
лих од мул ти пле скле ро зе Бе о град у Бе о гра ду ко ри сти ће за соп-
стве не по тре бе.

3. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 404-3640/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

1627
На осно ву чла на 61. став 13. и чла на 69. ст. 2. и 4. За ко на 

о бу џет ском си сте му („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – ис прав ка, 108/13, 142/14, 
68/15  – др. за кон, 103/15 и 99/16) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла-
ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о упо тре би сред ста ва тeкуће бу џет ске ре зер ве
1. Из сред ста ва утвр ђе них За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би-

је за 2017. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 99/16), са Раз де ла 
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16  – Mинистарство фи нан си ја, Про грам 0606  – По др шка ра ду ор-
га на јав не упра ве, функ ци ја 110  – Из вр шни и за ко но дав ни ор га ни, 
фи нан сиј ски и фи скал ни по сло ви и спољ ни по сло ви, Про грам-
ска ак тив ност 0039  – Из вр ше ње суд ских по сту па ка, апро при ја-
ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 483  – Нов ча не ка зне и пе на ли по 
ре ше њу су до ва, сред ства у укуп ном из но су од 12.440.000 ди на ра 
пре но се се у те ку ћу бу џет ску ре зер ву, утвр ђе ну у окви ру Раз де-
ла 16  – Ми ни стар ство фи нан си ја, Про грам 2402  – Ин тер вен циј-
ска сред ства, функ ци ја 160  – Оп ште јав не услу ге не кла си фи ко ва не 
на дру гом ме сту, Про грам ска ак тив ност 0001  – Те ку ћа бу џет ска 
ре зер ва, апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 499  – Сред ства 
ре зер ве и рас по ре ђу ју се Ми ни стар ству др жав не упра ве и ло кал не 
са мо у пра ве, на име на град ног фон да за пет нај у спе шни јих гра до-
ва, град ских оп шти на и оп шти на у Ре пу бли ци Ср би ји, у окви ру 
на град не игре „Узми ра чун и по бе ди”, сход но За кључ ку Вла де 05 
број 436-1377/2017-1 од 20. фе бру а ра 2017. го ди не.

2. Сред ства те ку ће бу џет ске ре зер ве из тач ке 1. овог ре ше ња 
ко ри сти ће се за не пла ни ра не свр хе за ко је ни је утвр ђе на апро при-
ја ци ја и књи жи ће се у окви ру Раз де ла 19  – Ми ни стар ство др жав-
не упра ве и ло кал не са мо у пра ве, Про грам 0608  – Си стем ло кал не 
са мо у пра ве, функ ци ја 110  – Из вр шни и за ко но дав ни ор га ни, фи-
нан сиј ски и фи скал ни по сло ви и спољ ни по сло ви, Про грам ска ак-
тив ност 0003  – Ја ча ње ка па ци те та ло кал не са мо у пра ве, апро при ја-
ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 463  – Тран сфе ри оста лим ни во и ма 
вла сти.

3. О ре а ли за ци ји овог ре ше ња ста ра ће се Ми ни стар ство фи-
нан си ја.

4. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 401-3676/2017-1
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

1628
На осно ву чла на 69. став 4. За ко на о бу џет ском си сте му 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – ис прав ка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. за кон, 103/15 и 
99/16) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о упо тре би сред ста ва тeкуће бу џет ске ре зер ве

1. Из сред ста ва утвр ђе них За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср-
би је за 2017. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 99/16), у 
окви ру Раз де ла 16  – Ми ни стар ство фи нан си ја, Про грам 2402 
 – Ин тер вен циј ска сред ства, функ ци ја 160  – Оп ште јав не услу ге 
не кла си фи ко ва не на дру гом ме сту, Про грам ска ак тив ност 0001 
 – Те ку ћа бу џет ска ре зер ва, апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка-
ци ја 499  – Сред ства ре зер ве, одо бра ва ју се Ми ни стар ству тр го-
ви не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, сред ства у укуп ном из но су од 
4.375.000 ди на ра ра ди обез бе ђи ва ња не до ста ју ћих сред ста ва по-
треб них Ту ри стич кој ор га ни за ци ји Ср би је у ци љу про мо тив не ту-
ри стич ке кам па ње у Ре пу бли ци Ин ди ји.

2. Сред ства те ку ће бу џет ске ре зер ве из тач ке 1. овог ре ше-
ња рас по ре ђу ју се у окви ру Раз де ла 30  – Ми ни стар ство тр го ви не, 
ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја, Про грам 1507  – Уре ђе ње и раз вој у 

обла сти ту ри зма, функ ци ја 473  – Ту ри зам, Про грам ска ак тив ност 
0011  – По др шка ра ду Ту ри стич ке ор га ни за ци је Ср би је, апро при ја-
ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 451  – Суб вен ци је јав ним не фи нан-
сиј ским пред у зе ћи ма и ор га ни за ци ја ма.

3. О ре а ли за ци ји овог ре ше ња ста ра ће се Ми ни стар ство фи-
нан си ја.

4. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 401-3866/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

1629
На осно ву чла на 61. став 13. и чла на 69. став 4. За ко на о бу-

џет ском си сте му („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – ис прав ка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. 
за кон, 103/15 и 99/16) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о упо тре би сред ста ва тeкуће бу џет ске ре зер ве

1. Из сред ста ва утвр ђе них За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би-
је за 2017. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 99/16), са Раз де ла 
16  – Ми ни стар ство фи нан си ја, Про грам 0902  – Со ци јал на за шти-
та, функ ци ја 090  – Со ци јал на за шти та не кла си фи ко ва на на дру гом 
ме сту, Про грам ска ак тив ност 0001  – По др шка Ре пу блич ком фон ду 
за здрав стве но оси гу ра ње, апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци-
ја 464  – До та ци је ор га ни за ци ја ма оба ве зног со ци јал ног оси гу ра ња 
(у опи су апро при ја ци је број: „19.750.000.000” за ме њу је се бро јем: 
„19.741.250.000”), сред ства у укуп ном из но су од 8.750.000 ди на ра 
пре но се се у те ку ћу бу џет ску ре зер ву, утвр ђе ну у окви ру Раз де ла 
16  – Ми ни стар ство фи нан си ја, Про грам 2402  – Ин тер вен циј ска 
сред ства, функ ци ја 160  – Оп ште јав не услу ге не кла си фи ко ва не на 
дру гом ме сту, Про грам ска ак тив ност 0001  – Те ку ћа бу џет ска ре зер-
ва, апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 499  – Сред ства ре зер ве 
и рас по ре ђу ју се Ге не рал ном се кре та ри ја ту Вла де, ра ди обез бе ђи-
ва ња не до ста ју ћих сред ста ва по треб них за фи нан си ра ње ак тив но-
сти Срп ског на род ног ви је ћа у За гре бу, Ре пу бли ка Хр ват ска.

2. Сред ства те ку ће бу џет ске ре зер ве из тач ке 1. овог ре ше-
ња рас по ре ђу ју се у окви ру Раз де ла 3  – Вла да, Гла ва 3.9  – Ге не-
рал ни се кре та ри јат Вла де, Про грам 2102  – По др шка ра ду Вла де, 
функ ци ја 110  – Из вр шни и за ко но дав ни ор га ни, фи нан сиј ски и фи-
скал ни по сло ви и спољ ни по сло ви, Про грам ска ак тив ност 0008  – 
Струч ни и опе ра тив ни по сло ви Ге не рал ног се кре та ри ја та Вла де, 
апро при ја ци ја еко ном ска кла си фи ка ци ја 481  – До та ци је не вла ди-
ним ор га ни за ци ја ма.

3. О ре а ли за ци ји овог ре ше ња ста ра ће се Ми ни стар ство фи-
нан си ја.

4. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 401-4120/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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На осно ву чла на 51. став 1. За ко на о ве те ри нар ству („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12),
Ми ни стар по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не до но си

П РА  В И Л  Н И К

о утвр ђи ва њу Про гра ма ме ра здрав стве не за шти те  
жи во ти ња за 2017. го ди ну

Члан 1.
Овим пра вил ни ком утвр ђу је се Про грам ме ра здрав стве не за-

шти те жи во ти ња за 2017. го ди ну, ко ји је од штам пан уз овај пра-
вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 2.
Кон крет не ме ре здрав стве не за шти те жи во ти ња, ро ко ви, на-

чин спро во ђе ња тих ме ра, су бјек ти ко ји ће их спро во ди ти, из во ри 
и на чин обез бе ђи ва ња и ко ри шће ња сред ста ва, као и на чин кон-
тро ле спро во ђе ња ме ра утвр ђе ни су про гра мом из чла на 1. овог 
пра вил ни ка.

Члан 3.
Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја-

вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 110-00-00091/2017-09
У Бе о гра ду, 27. апри ла 2017. го ди не

Ми ни стар,
Бра ни слав Не ди мо вић, с.р.

ПРО ГРАМ  
МЕ РА ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ ЖИ ВО ТИ ЊА  

ЗА 2017. ГО ДИ НУ

Ра ди спре ча ва ња по ја ве, ра ног от кри ва ња, ши ре ња, пра ће ња, 
су зби ја ња или ис ко ре њи ва ња за ра зних бо ле сти жи во ти ња спро во-
де се сле де ће ме ре:

1) обе ле жа ва ње и еви ден ти ра ње жи во ти ња, ре ги стра ци ја 
и еви ден ти ра ње га здин ста ва и уно ше ње по да та ка о обе ле же ним 
и еви ден ти ра ним жи во ти ња ма и ре ги стро ва ним га здин стви ма у 
Цен трал ну ба зу по да та ка о обе ле жа ва њу жи во ти ња (у да љем тек-
сту: Цен трал на ба за);

2) би о си гур но сне ме ре и до бро бит жи во ти ња;
3) епи зо о ти о ло шки над зор здрав стве ног ста ња жи во ти ња 

(ак тив ни и па сив ни);
4) еду ка ци ја вла сни ка, др жа о ца жи во ти ња и ко ри сни ка ло ви шта;
5) иму но про фи лак тич ке ме ре;
6) ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња у ци љу ра ног от кри ва ња на ро-

чи то опа сних за ра зних бо ле сти, ор га ни за ци ја и спро во ђе ње епи зо-
о ти о ло шког уви ђа ја у слу ча ју по ја ве сум ње на на ро чи то опа сне и 
дру ге за ра зне бо ле сти;

7) ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња жи во ти ња у ци љу от кри ва ња 
бо ле сти и ин фек ци ја и от пор но сти на ан ти ми кроб на сред ства;

8) ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња код по ба ча ја и во ђе ње еви ден-
ци је о по ба ча ји ма и из вр ше ним ди јаг но стич ким ис пи ти ва њи ма;

9) ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње при плод них би ко ва, не ра сто ва, 
ов но ва и јар че ва ко ји се ко ри сте за при род но па ре ње и про из вод-
њу се ме на у цен три ма за ве штач ко осе ме ња ва ње.

I. ОБЕ ЛЕ ЖА ВА ЊЕ И ЕВИ ДЕН ТИ РА ЊЕ ЖИ ВО ТИ ЊА,  
РЕ ГИ СТРА ЦИ ЈА И ЕВИ ДЕН ЦИ ЈА ГА ЗДИН СТА ВА  

И УНО ШЕ ЊЕ ПО ДА ТА КА О ОБЕ ЛЕ ЖЕ НИМ  
И ЕВИ ДЕН ТИ РА НИМ ЖИ ВО ТИ ЊА МА И РЕ ГИ СТРО ВА НИМ 

ГА ЗДИН СТВИ МА У ЦЕН ТРАЛ НУ БА ЗУ

Ра ди спре ча ва ња по ја ве, ши ре ња, су зби ја ња и ис ко ре њи ва ња 
за ра зних бо ле сти жи во ти ња и зо о но за и обез бе ђи ва ња кон ти ну и-
ра ног пра ће ња кре та ња жи во ти ња, сва го ве да, сви ње, ов це, ко зе, 

ко њи, пси, мач ке и пче ли ња дру штва се обе ле жа ва ју и еви ден ти ра-
ју у Цен трал ној ба зи, а га здин ства на ко ји ма се на ла зе или уз га ја ју 
го ве да, сви ње, ов це, ко зе, ко њи, жи ви на, пче ле и ри бе ре ги стру ју и 
еви ден ти ра ју у Цен трал ној ба зи.

Овла шће ни обе ле жи ва чи вр ше обе ле жа ва ње го ве да, ова ца, 
ко за и сви ња ушним мар ки ца ма, па са, ма ча ка и ко пи та ра ми кро-
чи по ви ма, а пче ли њих дру шта ва пло чи ца ма, у скла ду са по себ ним 
про пи си ма. На кна ду за обе ле жа ва ње и еви ден ци ју жи во ти ња у 
скла ду са Од лу ком о ви си ни на кна де за обе ле жа ва ње, ре ги стра-
ци ју и пра ће ње кре та ња жи во ти ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
113/13), тро шко ве на бав ке сред ста ва за обе ле жа ва ње, као и тро-
шко ве обе ле жа ва ња у скла ду са Од лу ком о ви си ни тро шко ва обе-
ле жа ва ња и ре ги стро ва ња жи во ти ња („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 115/14) сно си вла сник, од но сно др жа лац жи во ти ња.

Тро шко ве на бав ке и апли ка ци је ду пли ка та сред ста ва за обе-
ле жа ва ње (ушне мар ки це за за ме ну) сно си вла сник, од но сно др-
жа лац жи во ти ња.

Овла шће ни обе ле жи ва чи  – ве те ри нар ске ста ни це/слу жбе на 
осно ву по да та ка до би је них у то ку спро во ђе ња по сло ва по Про гра-
му ме ра здрав стве не за шти те жи во ти ња за 2017. го ди ну (у да љем 
тек сту: Про грам ме ра), ажу ри ра ју по дат ке у Цен трал ној ба зи, вр-
ше де ак ти ва ци ју га здин ста ва, од но сно под но се зах те ве за уки да ње 
уло ге др жа о ца по је ди них вр ста жи во ти ња на ко ји ма се ви ше не 
на ла зе жи во ти ње, за сва ку по је ди нач ну жи во тињ ску вр сту. У Цен-
трал ну ба зу за сва ко га здин ство уно се се ге о граф ске ко ор ди на те, 
утвр ђе не по себ ним уре ђа јем (ПДА) до ста вље ним од стра не ми-
ни стар ства над ле жног за по сло ве ве те ри нар ства (у да љем тек сту: 
Ми ни стар ство), од но сно дру гим од го ва ра ју ћим уре ђа јем (мо бил-
ни те ле фон, ГПС уре ђај и сл.).

Вр ши се кон ти ну и ра но пра ће ње и еви ден ти ра ње у Цен трал-
ној ба зи кре та ња го ве да, од но сно сви ња, у скла ду са по себ ним 
про пи си ма.

Овла шће ни обе ле жи ва чи оба ве шта ва ју и еду ку ју вла сни ке/др-
жа о це жи во ти ња о оба ве зи при ја вљи ва ња кре та ња жи во ти ња, а у 
слу ча ју не при др жа ва ња про пи са них усло ва, о то ме од мах оба ве шта-
ва ју ве те ри нар ског ин спек то ра ра ди на ла га ња ко рек тив них ме ра.

Од го вор на ли ца на сточ ним пи ја ца ма, са бир ним цен три ма и 
до го ни ма обез бе ђу ју оба ве зно при су ство овла шће не ве те ри нар ске 
ор га ни за ци је ра ди еви ден ти ра ња кре та ња жи во ти ња и до ста вља-
ња по да та ка Цен трал ној ба зи.

Сред ства за унос по да та ка у Цен трал ну ба зу обез бе ђе на су у 
бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

II. БИ О СИ ГУР НО СНЕ МЕ РЕ И ДО БРО БИТ ЖИ ВО ТИ ЊА

Ра ди спре ча ва ња по ја ве, ши ре ња, су зби ја ња и ис ко ре њи ва ња 
за ра зних бо ле сти жи во ти ња и зо о но за и за шти те жи вот не сре ди не 
спро во ди се де ра ти за ци ја га здин ста ва и обје ка та у ко ји ма се оба-
вља ве те ри нар ска де лат ност, нај ма ње два пу та го ди шње.

Вр ши ће се кон ти ну и ра но при ку пља ње и не шко дљи во уни-
шта ва ње ку хињ ског от па да ко ји по ти че из пре во зних сред ста ва у 
ме ђу на род ном пре во зу, у скла ду са по себ ним про пи сом ко јим се 
уре ђу је на чин раз вр ста ва ња и по сту па ња са спо ред ним про из во-
ди ма жи во тињ ског по ре кла. 

Вла сни ци и др жа о ци жи во ти ња се ста ра ју о здра вљу и до-
бро би ти жи во ти ња и пред у зи ма ју би о си гур но сне ме ре на га здин-
ству и при ме њу ју прин ци пе до бре уз га ји вач ке прак се.

III. ЕПИ ЗО О ТИ О ЛО ШКИ НАД ЗОР ЗДРАВ СТВЕ НОГ СТА ЊА 
ЖИ ВО ТИ ЊА (АК ТИВ НИ И ПА СИВ НИ)

На свим га здин стви ма на ко ји ма се др же и уз га ја ју жи во ти ње 
вр ши се епи зо о ти о ло шки над зор, ко ји укљу чу је па сив ни и ак тив-
ни над зор здрав стве ног ста ња жи во ти ња, од стра не ве те ри нар ских 
ор га ни за ци ја и слу жби ко је са Ми ни стар ством има ју за кљу чен уго-
вор о спро во ђе њу про гра ма ме ра здрав стве не за шти те жи во ти ња.

У слу ча ју утвр ђи ва ња про ме на здрав стве ног ста ња и по ја-
ве сум ње или по твр ђи ва ња за ра зне бо ле сти жи во ти ња и зо о но за, 
по себ но у слу ча ју по ве ћа ња мор би ди те та, абор ту са или ра ђа ња 
ави тал них жи во ти ња, ве те ри нар ске ор га ни за ци је/слу жбе еви ден-
ти ра ју ове про ме не и без од ла га ња при ја вљу ју слу чај над ле жној 
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ве те ри нар ској ин спек ци ји и епи зо о ти о ло гу, уз оба ве зно спро во-
ђе ње ди јаг но стич ких ис пи ти ва ња (нпр. кли нич ки пре глед, па то-
мор фо ло шки пре глед, узор ко ва ње и ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња) и 
епи зо о ти о ло шког уви ђа ја.

На га здин стви ма на ко ји ма се др же и уз га ја ју го ве да, ов це, 
ко зе, ко њи, пче ле и ри бе, ве те ри нар ске ор га ни за ци је/слу жбе нај-
ма ње је дан пут го ди шње, а на га здин стви ма на ко ји ма се уз га ја ју 
сви ње и жи ви на нај ма ње три пу та го ди шње, спро во де по сло ве из 
Про гра ма ме ра ка да вр ше и ак тив ни над зор здрав стве ног ста ња 
жи во ти ња уз во ђе ње пи са не еви ден ци је о утвр ђе ном на ла зу.

IV. ЕДУ КА ЦИ ЈА ВЛА СНИ КА, ДР ЖА О ЦА ЖИ ВО ТИ ЊА  
И КО РИ СНИ КА ЛО ВИ ШТА

У то ку над зо ра и пру жа ња ве те ри нар ских услу га ве те ри нар-
ске ор га ни за ци је вр ше стал но ин фор ми са ње, од но сно еду ка ци ју 
вла сни ка и др жа о ца жи во ти ња и ко ри сни ка ло ви шта у ци љу по ди-
за ња све сти о зна ча ју спро во ђе ња ме ра за спре ча ва ње по ја ве, ра но 
от кри ва ње, пра ће ње, су зби ја ње и ис ко ре њи ва ње за ра зних и па ра-
зит ских бо ле сти жи во ти ња, а по себ но зо о но за.

Ве те ри нар ска ста ни ца оба ве шта ва и еду ку је вла сни ке и др-
жа о це жи во ти ња о оба ве зи при ја вљи ва ња сум ње на за ра зне бо ле-
сти жи во ти ња ко је се оба ве зно при ја вљу ју, у скла ду са за ко ном и 
по себ ним про пи сом, а у слу ча ју не по што ва ња про пи са о то ме од-
мах оба ве шта ва ве те ри нар ског ин спек то ра.

V. ИМУ НО ПРО ФИ ЛАК ТИЧ КЕ МЕ РЕ

Иму но про фи лак тич ке ме ре спро во де се вак ци на ци јом сви-
ња про тив кла сич не ку ге сви ња, жи ви не про тив ати пич не ку ге 
жи ви не, па са и ма ча ка про тив бе сни ла, ко ња про тив ри ноп не у мо-
ни ти са/ви ру сног абор ту са и ин флу ен це ко ња, го ве да, ова ца и ко-
за про тив ан трак са и ин фек ци је иза зва не аероб ним и ана е роб ним 
узроч ни ци ма и бо ле сти пла вог је зи ка, као и вак ци на ци јом го ве да 
про тив бо ле сти пла вог је зи ка и бо ле сти Но ду лар ни дер ма ти тис.

1. Кла сич на ку га сви ња

Кла сич на ку га сви ња спре ча ва се и су зби ја стал ним спро во-
ђе њем од го ва ра ју ћих би о си гур но сних ме ра и до бре фарм ске прак-
се, као и стал ним одр жа ва њем иму ни те та про тив ви ру са кла сич не 
ку ге сви ња, у скла ду са стра те ги јом и ак ци о ним пла ном ис ко ре њи-
ва ња кла сич не ку ге сви ња у Ре пу бли ци Ср би ји.

На свим га здин стви ма на ко ји ма се др же и уз га ја ју сви ње 
то ком це ле го ди не вр ши се вак ци на ци ја свих сви ња вак ци ном од 
ате ну и ра ног К-со ја ви ру са, пре ма упут ству про из во ђа ча вак ци не, 
од но сно пре ма сле де ћем про гра му вак ци на ци је: 

1) пр ва вак ци на ци ја пра са ди вр ши се у ста ро сти од 45 до 60 
да на, а нај ка сни је 15 да на пре ста вља ња у про мет;

2) ре вак ци на ци ја на зи ми ца и кр ма ча нај ка сни је 15 да на пре 
сва ког при пу ста;

3) ре вак ци на ци је свих не ра сто ва два пу та го ди шње у раз ма ку 
од шест ме се ци. 

При ли ком пр ве вак ци на ци је про тив кла сич не ку ге сви ња, од-
но сно пре ста вља ња у про мет, вр ши се обе ле жа ва ње свих сви ња, у 
скла ду са по себ ним про пи сом.

Ми ни стар ство мо же у по себ ним окол но сти ма, на осно ву ана-
ли зе ри зи ка, одо бри ти ста вља ње у про мет ра ди кла ња од ре ђе них 
ка те го ри ја не вак ци ни са них сви ња, под над зо ром ве те ри нар ске ин-
спек ци је.

Вак ци на ци ја ди вљих сви ња укљу чу ју ћи и вак ци на ци ју ди-
вљих сви ња у огра ђе ним ло ви шти ма, фар ма ма и од га ја ли шти ма се 
не вр ши, осим у хит ним слу ча је ви ма (нпр. из би ја ње епи зо о ти је).

Пра сад мла ђа од 45 да на мо гу се ста ви ти у про мет са мо ако 
су обе ле же на на про пи сан на чин, по ти чу са га здин ства ко је је сло-
бод но од кла сич не ку ге сви ња и ако су на га здин ству вак ци ни са не 
све жи во ти ње, укљу чу ју ћи и кр ма че и на зи ми це.

Сви ње не мо гу да се из во де на за јед нич ку ис па шу. 
Га здин ста ва на ко ји ма се др же и уз га ја ју сви ње свр ста ва ју се 

у јед ну од сле де ћих ка те го ри ја:
1) ко мер ци јал на фар ма  – пред ста вља га здин ство на ко ме се 

сви ње др же у објек ту ко ји ис пу ња ва про пи са не усло ве за др жа ње 
и уз гој сви ња, ко ји је упи сан у Ре ги стар обје ка та и у ко ме се спро-
во де све ме ре здрав стве не за шти те са нај ви шим ни во ом би о си гур-
но сних ме ра и хи ги је не;

2) по ро дич на фар ма ти па А  – пред ста вља га здин ство на ко ме 
се на ла зи ве ли ки број сви ња (ви ше од 10), ко је снаб де ва тр жи ште 
жи вим сви ња ма и на ко ме се спро во де све ме ре здрав стве не за-
шти те са ви со ким ни во ом би о си гур но сних ме ра и хи ги је не;

3) по ро дич на фар ма ти па Б  – пред ста вља га здин ство на ко ме 
се на ла зи ве ли ки број сви ња (ви ше од 10), ко је снаб де ва тр жи ште 
жи вим сви ња ма, а на ко ме се не спро во де, де ли мич но се спро во де 
или се спро во де са мо не ке хи ги јен ске и ме ре здрав стве не за шти те 
са не до вољ ним ни во ом би о си гур но сних ме ра;

4) се о ско га здин ство  – пред ста вља га здин ство на ко ме се др-
жи ма ли број сви ња (нај ви ше 10) и то за соп стве не по тре бе до ма-
ћин ства вла сни ка, а на ко ме је ни во здрав стве не за шти те, би о си-
гур но сних ме ра и хи ги је не ни зак и не е фи ка сан;

5) га здин ство са др жа њем сви ња на отво ре ном  – пред ста вља 
га здин ство на ко ме се сви ње др же на отво ре ном, по лу о тво ре ном, 
нео гра ђе ном или по лу о гра ђе ном про сто ру, ко је мо гу до ћи у кон-
такт са дру гим жи во ти ња ма, по себ но ди вљим и на ко ме је ни во 
здрав стве не за шти те и/или би о си гур но сних ме ра ве о ма ни зак.

Вр ши ће се про це на спро во ђе ња до брих фарм ских прак си на 
ко мер ци јал ним и по ро дич ним фар ма ма, у скла ду са по себ ним во-
ди чи ма, уз уно ше ње по да та ка у Цен трал ну ба зу.

Ми ни стар ство мо же из вр ши ти ре ги о на ли за ци ју (зо ни ра ње) 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ве те ри нар ство и Ко дек сом 
здрав стве не за шти те коп не них жи во ти ња Свет ске здрав стве не ор-
га ни за ци је за жи во ти ње (у да љем тек сту: ОИЕ) у за ви сно сти од 
епи зо о ти о ло шке си ту а ци је у по је ди ним обла сти ма у од но су на 
кла сич ну ку гу сви ња, бро ја га здин ста ва са сви ња ма, по пу ла ци-
је до ма ћих и ди вљих сви ња, ква ли те та спро во ђе ња вак ци на ци је, 
обе ле жа ва ња и пра ће ња кре та ња, ре зул та та мо ни то рин га и над зо-
ра и дру гих фак то ра ри зи ка.

Ми ни стар ство мо же одо бри ти ка на ли са ни си стем (ком парт-
мен та ли за ци ја) у окви ру ко га ви ше га здин ста ва на јед ној или ви-
ше епи зо о ти о ло шких је ди ни ца по слу ју у окви ру за јед нич ког си-
сте ма упра вља ња, при ме њу ју ви сок ни во би о си гур но сних ме ра, 
ко ји оси гу ра ва од го ва ра ју ћи ста тус на кла сич ну ку гу сви ња за све 
суб по пу ла ци је сви ња ко је се на ла зе уну тар овог си сте ма.

У под руч ји ма у окви ру ко јих функ ци о ни ше ком парт мент, од-
но сно ка на ли са ни си стем за уз гој и про мет сви ња Ми ни стар ство 
вр ши ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња ре пре зен та тив ног бро ја узо ра ка 
и над зор на кла сич ну ку гу сви ња, као и слу жбе не кон тро ле.

На га здин стви ма на ко ји ма се др же и уз га ја ју сви ње вр ши се 
кли нич ки пре глед сви ња сва ки пут пре спро во ђе ња вак ци на ци је, 
ле че ња и дру гих ме ра здрав стве не за шти те и обе ле жа ва ња жи во-
ти ња, о че му се во ди еви ден ци ја. Уко ли ко се при ли ком кли нич ког 
пре гле да уоче зна ци бо ле сти ка рак те ри стич ни за кла сич ну ку гу 
сви ња, из вр ши ће се ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња у скла ду са по себ-
ним про пи сом уз оба ве зно оба ве шта ва ње над ле жног ин спек то ра.

Вр ши се ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње на кла сич ну ку гу сви ња 
свих уги ну лих ди вљих сви ња и ре пре зен та тив ног бро ја од стре ље-
них ди вљих сви ња, као и про ве ра иму но ло шког ста ту са код до ма-
ћих сви ња, у окви ру мо ни то рин га, ак тив ног и па сив ног над зо ра на 
кла сич ну ку гу сви ња, пре ма про гра му Ми ни стар ства.

За сва ку сум њу, од но сно по ја ву кла сич не ку ге сви ња оба-
вља се епи зо о ти о ло шки уви ђај и ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња, као 
и при ја вљи ва ње сум ње, од но сно по твр де бо ле сти, у скла ду са по-
себ ним про пи сом.

Ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња на кла сич ну ку гу сви ња вр ше се 
у акре ди то ва ним ла бо ра то ри ја ма у На уч ном ин сти ту ту за ве те ри-
нар ство Ср би је у Бе о гра ду, На уч ном ин сти ту ту за ве те ри нар ство 
„Но ви Сад” у Но вом Са ду и Ве те ри нар ском спе ци ја ли стич ком ин-
сти ту ту „Кра ље во” у Кра ље ву, а о ре зул та ти ма ис пи ти ва ња оба-
ве шта ва се Ми ни стар ство и над ле жни ин сти тут ко ји је до ста вио 
узор ке на ис пи ти ва ње.

Сред ства за на бав ку вак ци не, спро во ђе ње вак ци на ци је, про-
це ну спро во ђе ња до брих фарм ских прак си на ко мер ци јал ним и 
по ро дич ним фар ма ма, спро во ђе ње над зо ра и мо ни то рин га код 
ди вљих сви ња, ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња код сум ње на кла сич-
ну ку гу сви ња, ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње иму но ло шког ста ту са, 
на кна ду ште те за уби је не жи во ти ње, као и жи во ти ње уби је не у ди-
јаг но стич ке свр хе, спро во ђе ње мо ни то рин га и ак тив ног над зо ра, 
као и сред ства за спро во ђе ње на ре ђе них ме ра у ци љу су зби ја ња 
кла сич не ку ге сви ња у за ра же ном га здин ству обез бе ђе на су у бу-
џе ту Ре пу бли ке Ср би је.
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2. Ати пич на ку га жи ви не (Њу кастл бо лест)

У ци љу спре ча ва ња по ја ве, ши ре ња и су зби ја ња ати пич не ку-
ге жи ви не сва га здин ства на ко ји ма се на ла зи жи ви на и пер на та 
ди вљач се ре ги стру ју и еви ден ти ра ју у Цен трал ној ба зи.

Жи ви на, пер на та ди вљач и го лу бо ви у свим об ли ци ма др жа-
ња и уз го ја се вак ци ни шу про тив ати пич не ку ге вак ци на ма про-
из ве де ним од лен то ге них со је ва, ра ди стал ног одр жа ва ња иму ни-
те та. Кон тро ла иму но ло шког ста ту са по сле из вр ше не вак ци на ци је 
вр ши се се ро ло шким пре гле дом крв них се ру ма.

На уч ни или спе ци ја ли стич ки ве те ри нар ски ин сти ту ти са-
чи ња ва ју за вла сни ке жи ви не и пер на те ди вља чи у ин тен зив ном 
уз го ју про грам вак ци на ци је и кон тро ле иму но ло шког ста ту са (20 
узо ра ка кр ви по објек ту 10 –14 да на по сле из вр ше не вак ци на ци је). 

У слу ча је ви ма не по вољ не епи зо о ти о ло шке си ту а ци је за жи-
ви ну и пер на ту ди вљач у ин тен зив ном уз го ју са чи ња ва ју про грам 
иму но про фи лак се ко ји се до ста вља над ле жној ве те ри нар ској ин-
спек ци ји.

Код жи ви не на ме ње не за тов у екс тен зив ним усло ви ма уз го-
ја, вак ци на ци ја се оба вља дво крат но у ста ро сти од јед ног да на у 
ин ку ба то ру, рас пр ши ва њем, као и од 14 до 18 да на кроз во ду за пи-
ће, рас пр ши ва њем или оку ло на зал но пре ма упут ству про из во ђа ча.

Код жи ви не на ме ње не за про из вод њу при плод них и кон зум-
них ја ја у екс тен зив ним усло ви ма уз го ја, вак ци на ци ја се оба вља 
че тво ро крат но: пр ва вак ци на ци ја се оба вља у ин ку ба то ру, у ста-
ро сти од јед ног да на рас пр ши ва њем, а оста ле у ста ро сти од три, 
шест и 12 не де ља пре ма упут ству про из во ђа ча вак ци не укљу чу ју-
ћи и мо гућ ност упо тре бе инак ти ви са не вак ци не.

Пер на та ди вљач и го лу бо ви ко ји се др же у екс тен зив ним 
усло ви ма уз го ја вак ци ни шу се пре ма про гра му на уч них и спе ци-
ја ли стич ких ве те ри нар ских ин сти ту та укљу чу ју ћи мо гућ ност упо-
тре бе инак ти ви са не вак ци не.

Вак ци на ци ју у ин ку ба то ру спро во ди над ле жна ве те ри нар ска 
ста ни ца, од но сно слу жба.

Под екс тен зив ним усло ви ма га је ња жи ви не под ра зу ме ва ју се 
га здин ства у ко ји ма се др жи или уз га ја ма ње од 350 је дин ки жи ви-
не и пер на те ди вља чи.

За сва ку сум њу, од но сно по ја ву ати пич не ку ге жи ви не оба-
вља се епи зо о ти о ло шки уви ђај и ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња, 
укљу чу ју ћи и ди фе рен ци јал ну ди јаг но сти ку, као и при ја вљи ва ње 
сум ње, од но сно по твр де бо ле сти.

Вр ши се стал на кон тро ла иму но ло шког ста ту са жи ви не се ро-
ло шким пре гле дом крв них се ру ма пре ма про гра му са чи ње ном од 
стра не над ле жног ин сти ту та.

Сред ства за ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња код по ја ве сум ње на 
ати пич ну ку гу жи ви не, на кна ду ште те за уби је не жи во ти ње, као 
и сред ства за спро во ђе ње на ре ђе них ме ра у ци љу су зби ја ња ати-
пич не ку ге жи ви не у за ра же ном га здин ству обез бе ђе на су у бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је.

3. Бе сни ло

Пси и мач ке ста ри ји од три ме се ца вак ци ни шу се је дан пут го-
ди шње инак ти ви са ном вак ци ном про тив бе сни ла, у скла ду са по-
себ ним про пи сом, пре ма упут ству про из во ђа ча вак ци не. Вак ци на-
ци ја па са мла ђих од три ме се ца мо же се оба ви ти уко ли ко по сто је 
оправ да ни раз ло зи, пре ма упут ству про из во ђа ча вак ци не.

Вр ши се орал на вак ци на ци ја ли си ца и дру гих ди вљих ме-
со је да два пу та го ди шње, у про ле ће и у је сен, у окви ру про јек та 
ис ко ре њи ва ња бе сни ла ко ји фи нан си ра Европ ска уни ја. Ди стри бу-
ци ја вак ци на вр ши се из ави о на или хе ли коп те ра, од но сно руч но 
на по је ди ним под руч ји ма, ако не по сто ји мо гућ ност да се оба ви 
аеро ге на вак ци на ци ја.

Ко ри сни ци ло ви шта за сва ко ло ви ште еви ден ти ра ју псе ко ји 
се ко ри сте у лов не свр хе.

Све уги ну ле и од стре ље не ли си це и дру ги ди вљи ме со је ди за 
ко је по сто ји сум ња да су ин фи ци ра ни ви ру сом бе сни ла, ди јаг но-
стич ки се пре гле да ју на бе сни ло.

Пре ма пла ну Ми ни стар ства и пре ма пре по ру ка ма Свет ске 
здрав стве не ор га ни за ци је, вр ши се пре глед од ре ђе ног бро ја узо ра-
ка уло вље них ли си ца и дру гих ди вљих ме со је да (у да љем тек сту: 
циљ не жи во ти ње), при ве ли чи ни узор ка од че ти ри жи во ти ње на 
100 km² у ци љу кон тро ле ефи ка сно сти орал не вак ци на ци је (мо ни-
то ринг орал не вак ци на ци је), пре ма ди јаг но стич ком при руч ни ку.

Ра ди от кри ва ња ин фек ци ја сле пих ми ше ва ли са ви ру си ма 
спро во ди се мо ни то ринг бе сни ла код сле пих ми ше ва.

Ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња иму но ло шког ста ту са циљ них 
жи во ти ња вр ше ла бо ра то ри је у На уч ном ин сти ту ту за ве те ри-
нар ство Ср би је у Бе о гра ду, На уч ном ин сти ту ту за ве те ри нар ство 
„Но ви Сад” у Но вом Са ду и Ве те ри нар ском спе ци ја ли стич ком ин-
сти ту ту „Кра ље во” у Кра ље ву, а о ре зул та ти ма ис пи ти ва ња оба-
ве шта ва се Ми ни стар ство и над ле жни ин сти тут ко ји је до ста вио 
узор ке на ис пи ти ва ње.

Ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња жи во ти ња код сум ње на бе сни ло, 
укљу чу ју ћи жи во ти ње ко је су би ле у кон так ту са љу ди ма или су 
им на не ле по вре де, вр ше На уч ни ин сти тут за ве те ри нар ство Ср би-
је у Бе о гра ду и Па сте ров за вод у Но вом Са ду.

Сред ства за спро во ђе ње мо ни то рин га, ди јаг но стич ка ис пи-
ти ва ња код сум ње на бе сни ло, ис пи ти ва ње иму но ло шког ста ту са, 
на кна ду ште те за уби је не жи во ти ње, као и сред ства за спро во ђе ње 
на ре ђе них ме ра у ци љу су зби ја ња бе сни ла у за ра же ном га здин-
ству обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

4. Ри ноп не у мо ни тис/ви ру сни абор тус ко ња, ви ру сни  
ар те ри тис ко ња и ин флу ен ца ко ња

У скла ду са епи зо о ти о ло шком си ту а ци јом у по је ди ним под-
руч ји ма и за па ти ма мо же да се вр ши вак ци на ци ја ко ња про тив 
ри ноп не у мо ни ти са/ви ру сног абор ту са, ви ру сни ар те ри тис ко ња и 
ин флу ен це ко ња и о то ме се во ди про пи са на еви ден ци ја. 

5. Ан тракс

У под руч ји ма у ко ји ма је утвр ђен ан тракс код жи во ти ња, ди-
стрикт ним под руч ји ма или под руч ји ма у ко ји ма по сто ји ри зик од 
по ја ве ан трак са, вр ши се вак ци на ци ја при јем чи вих жи во ти ња, у 
скла ду са по себ ним про пи сом.

Сред ства за спро во ђе ње ди јаг но стич ких ис пи ти ва ња у слу-
ча ју сум ње на бо лест и на ре ђе них ме ра у за ра же ном га здин ству 
обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

6. Бо лест пла вог је зи ка

Бо лест пла вог је зи ка спре ча ва се стал ним спро во ђе њем од-
го ва ра ју ћих би о си гур но сних ме ра укљу чу ју ћи и кон тро лу век то ра 
бо ле сти.

Због по ја ве бо ле сти пла вог је зи ка у Ре пу бли ци Ср би ји и дру-
гим зе мља ма у 2014, 2015. и 2016. го ди ни, иза зва не се ро ти пом 4 
ви ру са бо ле сти пла вог је зи ка и спре ча ва ња по нов ног по ја вљи ва ња 
и ши ре ња бо ле сти, из вр ши ће се вак ци на ци ја при јем чи вих жи во-
ти ња на под руч ју це ле зе мље пре за по чи ња ња ак тив но сти век то ра 
бо ле сти, док ће се вак ци на ци ја но во ро ђе них жи во ти ња и не вак ци-
ни са них го ве да из уво за, вр ши ти у то ку чи та ве го ди не.

Вак ци на ци ја ће се из вр ши ти инак ти ви са ном вак ци ном ко ја 
са др жи се ро тип 4 ви ру са, пре ма упут ству про из во ђа ча вак ци не. 

Ком плет на вак ци на ци ја пред ста вља вак ци на ци ју жи во ти ња 
ко ја је из вр ше на пре ма упут ству про из во ђа ча и об у хва та при мар-
ну вак ци на ци ју и бу сте ри за ци ју. Жи во ти ње код ко јих је из вр ше на 
при мар на вак ци на ци ја не мо гу се ста ви ти у про мет док се не из вр-
ши бу сте ри за ци ја. 

Ре вак ци на ци ја пред ста вља по но вље ну вак ци на ци ју жи во ти-
ња при ме ном по је ди нач не до зе, пре ма упут ству про из во ђа ча.

Ра ди от кри ва ња, пра ће ња и су зби ја ња бо ле сти пла вог је зи-
ка спро во ди се над зор и мо ни то ринг на бо лест пла вог је зи ка ко-
ји укљу чу је се ро ло шка, ви ру со ло шка и ен то мо ло шка ис пи ти ва ња, 
пре ма пла ну Ми ни стар ства. По ред ди јаг но стич ког ис пи ти ва ња 
узо ра ка крв них се ру ма код при јем чи вих жи во ти ња вр ши се и кон-
ти ну и ра но хва та ње и иден ти фи ка ци ја век то ра бо ле сти пла вог је-
зи ка (ин сек та из ро да Cu li co i des), ко је ће омо гу ћи ти да се од ре ди 
по че так и крај ак тив но сти век то ра.

Ви ру со ло шка и ен то мо ло шка ис пи ти ва ња вр ше се у На уч ним 
ин сти ту ти ма за ве те ри нар ство Бе о град и Но ви Сад и Ве те ри нар-
ском спе ци ја ли стич ком ин сти ту ту „Кра ље во”.

Ми ни стар ство мо же, на осно ву ана ли зе ри зи ка, у по себ ним 
окол но сти ма, одо бри ти ста вља ње у про мет и упу ћи ва ње на кла-
ње од ре ђе них ка те го ри ја жи во ти ња, под над зо ром ве те ри нар ског 
ин спек то ра.
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Сред ства за спро во ђе ње ком плет не вак ци на ци је и ре вак ци на ци-
је, спро во ђе ње над зо ра и мо ни то рин га, ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња у 
слу ча ју сум ње на бо лест пла вог је зи ка, на док на ду ште те за жи во ти ње 
уги ну ле пре за по чи ња ња вак ци на ци је у 2017. го ди ни, као и сред ства 
за спро во ђе ње на ре ђе них ме ра у за ра же ном га здин ству у ци љу спре-
ча ва ња ши ре ња епи зо о ти је, обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је. 

7. Но ду лар ни дер ма ти тис

Ра ди от кри ва ња и пра ће ња бо ле сти Но ду лар ни дер ма ти тис 
спро во ди се ак тив ни и па сив ни над зор.

У слу ча ју по ја ве сум ње на бо лест Но ду лар ни дер ма ти тис на га-
здин ству, од но сно здрав стве них про бле ма код жи во ти ња на осно ву 
ко јих се мо же по сум ња ти на ову за ра зну бо лест, а ко је при ме ти вла-
сник, др жа лац или ве те ри нар при ли ком ак тив ног или па сив ног над-
зо ра, ин тер вен ци је или у би ло ком дру гом слу ча ју, сум ња се оба ве зно 
и без од ла га ња при ја вљу је над ле жном ве те ри нар ском ин спек то ру.

Уко ли ко се у окви ру оп шти не уста но ви пр ви слу чај сум ње 
на за ра зну бо лест Но ду лар ни дер ма ти тис, над ле жни ве те ри нар-
ски ин спек тор, епи зо о ти о лог и ве те ри нар из вр ши ће кли нич ки 
пре глед, епи зо о ти о ло шка ис пи ти ва ња и пре глед до ку мен та ци-
је на га здин ству. Уко ли ко се на осно ву то га за кљу чи да је сум ња 
оправ да на, из вр ши ће се и узор ко ва ње пре ма по себ ној про це ду ри 
и до ста вља ње узо ра ка у над ле жни ин сти тут (На уч ни ин сти тут за 
ве те ри нар ство Ср би је у Бе о гра ду, На уч ни ин сти тут за ве те ри нар-
ство „Но ви Сад” у Но вом Са ду и Ве те ри нар ски спе ци ја ли стич ки 
ин сти тут „Кра ље во” у Кра ље ву).

У слу ча ју да се у окви ру за ра же ног под руч ја уста но ви но ви слу-
чај сум ње на Но ду лар ни дер ма ти тис, по сту па се на сле де ћи на чин:

1) у слу ча ју по ста вља ња сум ње на пр ви слу чај бо ле сти Но-
ду лар ни дер ма ти тис у од ре ђе ној епи зо о ти о ло шкој је ди ни ци из вр-
ши ће се:

(1) кли нич ки пре глед,
(2) епи зо о ти о ло шко ис тра жи ва ње и
(3) узор ко ва ње (пре ма по себ ној про це ду ри) у ци љу ла бо ра то-

риј ских ис пи ти ва ња у над ле жном ве те ри нар ском ин сти ту ту;
2) дру ги и сви но ви слу ча је ви сум ње на Но ду лар ни дер ма-

ти тис са ја сно ви дљи вим симп то ми ма у окви ру јед не епи зо о ти о-
ло шке је ди ни це би ће про пра ће ни кли нич ким и епи зо о ти о ло шким 
ис пи ти ва њем при јем чи вих жи во ти ња на га здин ству, ко је ће из вр-
ши ти над ле жни ве те ри нар ски ин спек тор, епи зо о ти о лог и ве те ри-
нар, на осно ву ко јих се мо же по твр ди ти слу чај бо ле сти и без ла-
бо ра то риј ских ис пи ти ва ња. Уко ли ко се сум ња не мо же по твр ди ти 
без ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња, из вр ши ће се узор ко ва ње и сла-
ње у над ле жни ве те ри нар ски ин сти тут.

Ве ли чи на епи зо о ти о ло шке је ди ни це (оп шти на или део оп-
шти не) од ре ђу је се у за ви сно сти од епи зо о ти о ло шке си ту а ци је, 
ана ли зом ри зи ка.

Ра ди спре ча ва ња ши ре ња бо ле сти Но ду лар ни дер ма ти тис из-
вр ши ће се вак ци на ци ја при јем чи вих жи во ти ња на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је, пре ма пла ну вак ци на ци је ко ји до но си Ми ни стар ство. 

Вак ци на ци ја но во ро ђе них жи во ти ња и го ве да из уво за, вр-
ши ће се у то ку чи та ве го ди не. Ре вак ци на ци ја го ве да вак ци ни са них 
у 2016. го ди ни, из вр ши ће се у пе ри о ду мај –јун.

Вак ци на ци ја ће се из вр ши ти хо мо лог ним со јем ате ну и ра не 
вак ци не про тив Но ду лар ног дер ма ти ти са, пре ма упут ству про из-
во ђа ча вак ци не.

Сред ства за на бав ку вак ци не (осим до на ци је Европ ске ко ми-
си је), спро во ђе ње вак ци на ци је пре ма упут ству про из во ђа ча, спро-
во ђе ње ак тив ног над зо ра, ди јаг но стич ких ис пи ти ва ња у слу ча ју 
сум ње на бо лест, на док на ду ште те за уги ну ле и уби је не жи во ти-
ње, као и сред ства за спро во ђе ње на ре ђе них ме ра на за ра же ном 
га здин ству у ци љу спре ча ва ња ши ре ња епи зо о ти је обез бе ђе на су у 
бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

VI. ДИ ЈАГ НО СТИЧ КА ИС ПИ ТИ ВА ЊА У ЦИ ЉУ РА НОГ  
ОТ КРИ ВА ЊА НА РО ЧИ ТО ОПА СНИХ ЗА РА ЗНИХ БО ЛЕ СТИ, 
ОР ГА НИ ЗА ЦИ ЈА И СПРО ВО ЂЕ ЊА ЕПИ ЗО О ТИ О ЛО ШКОГ 
УВИ ЂА ЈА У СЛУ ЧА ЈУ ПО ЈА ВЕ СУМ ЊЕ НА НА РО ЧИ ТО 

ОПА СНЕ И ДРУ ГЕ ЗА РА ЗНЕ БО ЛЕ СТИ

1. Ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња у ци љу ра ног от кри ва ња  
на ро чи то опа сних за ра зних бо ле сти

Код сум ње на по ја ву на ро чи то опа сних за ра зних бо ле сти, 
ег зо тич них или не по зна тих бо ле сти, вр ши се хит но узор ко ва ње 

ма те ри ја ла под над зо ром ве те ри нар ског ин спек то ра у са рад њи са 
епи зо о то ло гом ра ди сла ња на ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња, спро-
во ђе ње епи зо о ти о ло шког уви ђа ја и ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња у 
овла шће ној ла бо ра то ри ји, укљу чу ју ћи и ди фе рен ци јал но-ди јаг но-
стич ка ис пи ти ва ња.

Вр ши се ак тив ни над зор са ди јаг но стич ким ис пи ти ва њем 
узо ра ка при јем чи вих жи во ти ња на сли нав ку и шап, ра ди одр жа ва-
ња ста ту са зе мље сло бод не од сли нав ке и ша па. Вр ши се ак тив ни 
над зор и на дру ге бо ле сти са или без ди јаг но стич ког ис пи ти ва ња 
узо ра ка, у за ви сно сти од пре по ру ка ОИЕ.

У слу ча ју по гор ша ња епи зо о ти о ло шке си ту а ци је у зе мља ма 
у окру же њу или дру гим зе мља ма, на осно ву ана ли зе ри зи ка мо же 
да се вр ши и ак тив ни над зор на од ре ђе не на ро чи то опа сне за ра-
зне бо ле сти уз ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња узо ра ка по пла ну Ми-
ни стар ства.

Сред ства за ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња код по ја ве сум ње на 
на ро чи то опа сне за ра зне бо ле сти, ег зо тич не или не по зна те бо ле-
сти, укљу чу ју ћи и ди фе рен ци јал на ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња, 
ис пи ти ва ња у ци љу сти ца ња и одр жа ва ња ста ту са зе мље сло бод-
не од по је ди них на ро чи то опа сних за ра зних бо ле сти, сред ства за 
ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња у слу ча ју по гор ша ња епи зо о ти о ло шке 
си ту а ци је, на кна ду ште те за уби је не жи во ти ње, као и сред ства за 
спро во ђе ње на ре ђе них ме ра у за ра же ном га здин ству обез бе ђе на 
су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

2. Ор га ни за ци ја и спро во ђе ње епи зо о ти о ло шког уви ђа ја  
у слу ча ју по ја ве сум ње на на ро чи то опа сне и дру ге за ра зне 

бо ле сти

У слу ча ју по ја ве сум ње на на ро чи то опа сне и дру ге за ра зне 
бо ле сти, од но сно здрав стве них про бле ма код жи во ти ња на осно ву 
ко јих се мо же по сум ња ти на за ра зну бо лест, а ко је при ме ти вла-
сник, др жа лац или ве те ри нар при ли ком ак тив ног или па сив ног 
над зо ра, ин тер вен ци је или у би ло ком дру гом слу ча ју, сум ња се 
оба ве зно и без од ла га ња при ја вљу је над ле жном ве те ри нар ском 
ин спек то ру.

У при су ству ве те ри нар ског ин спек то ра и епи зо о ти о ло га, вр-
ши се кли нич ки пре глед жи во ти ње, узи ма де таљ на анам не за и 
исто ри ја бо ле сти, као и по да ци о по ре клу жи во ти ње. Ако по сто ји 
мо гућ но сти ра ди се об дук ци о ни пре глед и узор ко ва ње ма те ри ја ла 
за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње.

У за ви сно сти од спе ци фич но сти и ка рак те ри сти ка слу ча ја, 
од но сно по ста вље не сум ње, ве те ри нар ски ин спек тор уз по др шку 
епи зо о ти о ло га, над ле жног на уч ног или спе ци ја ли стич ког ин сти-
ту та, од но сно ве те ри на ра из над ле жне ве те ри нар ске ор га ни за ци је/
слу жбе вр ши до дат на епи зо о ти о ло шка ис тра жи ва ња и узор ко ва ња 
ма те ри ја ла за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње. О свим ак тив но сти ма и 
на осно ву за па жа ња и при ку пље них ин фор ма ци ја во ди се епи зо о-
ти о ло шки за пи сник.

VII. ДИ ЈАГ НО СТИЧ КА ИС ПИ ТИ ВА ЊА ЖИ ВО ТИ ЊА У ЦИ ЉУ 
ОТ КРИ ВА ЊА БО ЛЕ СТИ И ИН ФЕК ЦИ ЈА И ОТ ПОР НО СТИ НА 

АН ТИ МИ КРОБ НА СРЕД СТВА

1. Бру це ло за, ту бер ку ло за, ен зо от ска ле у ко за го ве да,  
ин фек тив но за па ље ње ви ме на

Го ве да, ов це и ко зе јед ном го ди шње се ди јаг но стич ки ис пи-
ту ју, и то го ве да на бру це ло зу, ту бер ку ло зу и ен зо от ску ле у ко зу и 
ов це и ко зе на бру це ло зу, при че му пе ри од од по след њег ис пи ти-
ва ња не сме да бу де кра ћи од шест ни ду жи од 12 ме се ци.

У ци љу од ре ђи ва ња ста ту са га здин ства на бру це ло зу, ту бер-
ку ло зу и ен зо от ску ле у ко зу го ве да, на уч ни и спе ци ја ли стич ки ин-
сти ту ти из ве шта је о ди јаг но стич ким ис пи ти ва њи ма го ве да при-
пре ма ју за сва ко га здин ство по на о соб, као и за сва ку жи во ти њу, 
без об зи ра на ре зул та те ис пи ти ва ња.

На га здин стви ма ко ја има ју ста тус слу жбе но сло бод них од 
ових бо ле сти, ис пи ту је се од ре ђе ни број жи во ти ња, у скла ду са 
по себ ним про пи сом.

За сва ки по зи ти ван на лаз на бру це ло зу, ту бер ку ло зу и ен зо-
от ску ле у ко зу го ве да оба ве зно се оба вља епи зо о ти о ло шки уви ђај.

Сред ства за узор ко ва ње кр ви и ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња 
го ве да, ова ца и ко за на бру це ло зу, го ве да на ен зо от ску ле у ко зу, 
спро во ђе ње мо ни то рин га ту бер ку ли ни за ци је, за на кна ду ште те за 
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уби је не, од но сно за кла не жи во ти ње, као и сред ства за спро во ђе ње 
свих на ре ђе них ме ра у ци љу су зби ја ња и ис ко ре њи ва ња ту бер ку-
ло зе, ен зо от ске ле у ко зе го ве да и бру це ло зе жи во ти ња у за ра же ном 
га здин ству обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

Сред ства за спро во ђе ње ту бер ку ли ни за ци је обез бе ђе на су у 
бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је у за ви сно сти од бро ја жи во ти ња на га-
здин ству и то у из но су од 280 ди на ра за га здин ство до 20 жи во ти-
ња, 250 ди на ра за га здин ство од 21 до 50 жи во ти ња, 230 ди на ра за 
га здин ство од 51 до 100 жи во ти ња, 200 ди на ра за га здин ство пре ко 
100 жи во ти ња за ве те ри нар ске ста ни це, од но сно у из но су од 30 
ди на ра за ве те ри нар ске слу жбе, док вла сник/др жа лац жи во ти ња 
пла ћа из нос од 250 ди на ра.

а) Бру це ло за го ве да (Bru cel la abor tus), ова ца и ко за  
(B. me li ten sis i B. ovis)

Ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње го ве да, осим муж ја ка на ме ње них 
за тов, вр ши се код свих жи во ти ња ста ри јих од 12 ме се ци, а ди-
јаг но стич ко ис пи ти ва ње ова ца и ко за вр ши се код свих жи во ти-
ња ста ри јих од шест ме се ци у ци љу ра ног от кри ва ња бру це ло зе и 
утвр ђи ва ња и одр жа ва ња ста ту са га здин ства го ве да, ова ца и ко за 
сло бод ног од бру це ло зе.

Над ле жни на уч ни и спе ци ја ли стич ки ве те ри нар ски ин сти ту-
ти вр ше ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња по у зда но обе ле же них узо ра ка 
крв них се ру ма го ве да, ова ца и ко за при ме ном бр зих ме то да (бр за 
се рум ска аглу ти на ци ја, од но сно Ро зе Бен гал или флу о ре сцент на 
по ла ри за ци ја), а у слу ча ју по зи тив ног ре зул та та при ме ном и по-
тврд не се ро ло шке ме то де (ин ди рект на ЕЛИ СА).

Узор ци по ре клом од ов но ва по себ но се обе ле жа ва ју.
У слу ча ју до би ја ња по зи тив ног ре зул та та вр ши се по нов но 

узор ко ва ње у при су ству епи зо о ти ло га и ве те ри нар ског ин спек то-
ра и по тврд но ис пи ти ва ње при ме ном по тврд не се ро ло шке ме то де 
(ком пе ти тив на ЕЛИ СА или РВК) на при су ство спе ци фич них ан ти-
те ла про тив бру це ла вр сте у над ле жном ве те ри нар ском ин сти ту ту.

На уч ни и спе ци ја ли стич ки ве те ри нар ски ин сти ту ти чу ва ју ре-
пре зен та ти ван број узо ра ка у бан ци се ру ма нај ма ње јед ну го ди ну.

Го ве да, ов це и ко зе код ко јих је ди јаг но стич ким ис пи ти ва њем 
по твр ђе на бру це ло за од мах, а нај ка сни је у ро ку од се дам да на, уз 
при су ство ве те ри нар ског ин спек то ра, уби ја ју се на ху ман на чин, а 
ле ше ви се не шко дљи во укла ња ју на про пи сан на чин.

По сле спро во ђе ња ме ра из ста ва 6. овог под о дељ ка, из вр-
ши ће се по нов но ис пи ти ва ње свих се ро не га тив них го ве да, ова ца 
и ко за у ста ду два пу та у раз ма ку од 30 да на у ци љу утвр ђи ва ња 
ра ши ре но сти бо ле сти.

Сви при плод ни ов но ви ис пи ту ју се на ин фек ци ју са B. ovis 
(Епи ди ди ми тис ов но ва). У слу ча ју по зи тив ног на ла за на за ра зни 
епи ди ди ми тис ов но ва, та ква жи во ти ња мо ра би ти ис кљу ча на из 
при пло да, та ко што ће би ти ка стри ра на или за кла на у ро ку од нај-
ви ше ме сец да на.

б) Ту бер ку ло за

Ра ди ра ног от кри ва ња ту бер ку ло зе и утвр ђи ва ња ста ту са га-
здин ства го ве да сло бод ног од ту бер ку ло зе вр ши се ди јаг но стич ко 
ис пи ти ва ње код свих го ве да ста ри јих од шест не де ља при ме ном 
ин тра дер мал них ту бер ку лин ских те сто ва, у скла ду са по себ ним 
про пи сом.

Жи во ти ње код ко јих је ди јаг но стич ким ис пи ти ва њем утвр-
ђе на ту бер ку ло за над ле жни ве те ри нар ски ин спек тор у нај кра ћем 
ро ку, а нај ка сни је у ро ку од 30 да на упу ћу је на кла ње. У слу ча ју да 
жи во ти ње ни је мо гу ће упу ти ти на кла ње мо же да се одо бри њи хо-
во уби ја ње на ху ман на чин.

Сва за кла на го ве да и сви ње се пре гле да ју на при су ство па то-
а на том ских ле зи ја ка рак те ри стич них за ту бер ку ло зу. Уко ли ко се у 
објек ти ма за кла ње при ин спек циј ском пре гле ду утвр де про ме не 
на уну тра шњим ор га ни ма (плу ћа, лим фни чво ро ви, ко сти и др.) 
ка рак те ри стич не за ту бер ку ло зу го ве да, узор ци по ре клом од за кла-
не жи во ти ње до ста вља ју се овла шће ној ла бо ра то ри ји за ту бер ку-
ло зу на да ља ис пи ти ва ња.

У кла ни ци се по себ но еви ден ти ра сва ки утвр ђе ни слу чај ту-
бер ку ло зе го ве да и сви ња и о на ла зу се оба ве шта ва над ле жни ве те-
ри нар ски ин спек тор у ме сту по ре кла ту бер ку ло зне жи во ти ње.

Ра ди утвр ђи ва ња што ве ћег бро ја обо ле лих или ин фи ци ра-
них жи во ти ња у за па ту, епи зо о ти о ло шкој је ди ни ци или под руч ју, 

по ред ту бер ку лин ског те ста, мо же да се при ме њу је ко ри шће ње га-
ма-ин тер фе рон те ста на на чин ко ји је про пи сан у по след њем из да-
њу ОИЕ Ma nual of Stan dards for Di ag no stic Tests and Vac ci nes.

У ци љу утвр ђи ва ња ква ли те та спро во ђе ња ди јаг но стич ких 
ис пи ти ва ња на ту бер ку ло зу, Ми ни стар ство ће пу тем по себ ног мо-
ни то рин га ту бер ку ли ни за ци је из вр ши ти узор ко ва ње кр ви и ис пи-
ти ва ње при ме ном од го ва ра ју ћег те ста (ЕЛИ СА или га ма-ин тер фе-
рон тест).

в) Ен зо от ска ле у ко за го ве да

Ра ди ра ног от кри ва ња ен зо от ске ле у ко зе го ве да и ус по ста-
вља ња ста ту са га здин ства сло бод ног на ову бо лест вр ши се ди-
јаг но стич ко ис пи ти ва ње свих при плод них го ве да ста ри јих од 24 
ме се ца.

Ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња вр ше се ме то дом ЕЛИ СА те ста 
на груп ним узор ци ма пре ма упут ству про из во ђа ча ди јаг но стич ког 
те ста. Ако се у груп ном узор ку уста но ви по зи тив на ре ак ци ја вр ши 
се и по је ди нач но ис пи ти ва ње узо ра ка крв них се ру ма.

Жи во ти ње код ко јих је ди јаг но стич ким ис пи ти ва њем утвр ђе-
на ен зо от ска ле у ко за нај ка сни је у ро ку од 30 да на над ле жни ве-
те ри нар ски ин спек тор упу ћу је на кла ње. У слу ча ју да жи во ти ње 
ни је мо гу ће упу ти ти на кла ње мо же да се одо бри њи хо во уби ја ње 
на ху ман на чин.

Сва за кла на го ве да пре гле да ју се на ли ни ји кла ња од стра-
не ве те ри нар ског ин спек то ра ко ји све ту мо ре сум њи ве на лимп хо-
сар цо ма ша ље на ци о нал ној ре фе рент ној ла бо ра то ри ји за ен зо от-
ску ле у ко зу го ве да, ра ди да љих ди јаг но стич ких ис пи ти ва ња.

Уко ли ко се у објек ти ма за кла ње при ин спек циј ском пре гле-
ду утвр де про ме не на уну тра шњим ор га ни ма (плу ћа, лим фни чво-
ро ви, ко сти и др.) ка рак те ри стич не за ен зо от ску ле у ко зу го ве да, 
узор ци по ре клом од за кла не жи во ти ње до ста вља ју се на ци о нал ној 
ре фе рент ној ла бо ра то ри ји на да ља ис пи ти ва ња.

У кла ни ци се по себ но еви ден ти ра сва ки утвр ђе ни слу чај ту-
мо ра и о по зи тив ном на ла зу оба ве шта ва се над ле жни ве те ри нар-
ски ин спек тор у ме сту по ре кла ле у ко зне жи во ти ње.

г) Ин фек тив но за па ље ње ви ме на

Про из во ђа чи мле ка и про из во да од мле ка на ме ње них за људ-
ску ис хра ну, спро во де про грам су зби ја ња ин фек тив ног ма сти ти са, 
уз при ме ну бак те ри о ло шке ди јаг но сти ке, ис пи ти ва ња осе тљи во-
сти узроч ни ка ма сти ти са на ан ти би о ти ке, при ме ну од го ва ра ју ће 
те ра пи је и кон тро ле здра вља ви ме на, уз во ђе ње еви ден ци је.

2. Па ра зит ске бо ле сти

а) Ехи но ко ко за

Де хел мин ти за ци ја па са и ма ча ка ста ри јих од три ме се ца про-
тив псе ће пан тљи ча ре Ec hi no coc cus gra nu lo sus оба вља се сред-
ством ко је по у зда но уби ја зре ле и не зре ле об ли ке пан тљи ча ре 
кон ти ну и ра но то ком це ле го ди не, о че му се во ди еви ден ци ја у Па-
со шу за кућ не љу бим це.

Ра ди спре ча ва ња ши ре ња ја ја пан тљи ча ре у око ли ну, нај ма ње 
48 ча со ва по сле тре ти ра ња па са, њи хов из мет се чи ни не шко дљи вим.

Прав но ли це ко је се ба ви кла њем жи во ти ња за јав ну по тро-
шњу, као и вла сни ци ко ји ко љу жи во ти ње за соп стве не по тре бе, 
про ме ње не ор га не чи не не шко дљи вим про ку ва ва њем, спа љи ва њем 
или пре ра дом у ка фи ле ри ја ма, о че му се во ди по себ на еви ден ци ја.

У кла ни ци се еви ден ти ра сва ки утвр ђе ни слу чај ехи но ко ко зе 
и о то ме се оба ве шта ва ве те ри нар ски ин спек тор у ме сту по ре кла 
жи во ти ње ра ди пре у зи ма ња про пи са них ме ра.

б) Три хи не ло за

Ди јаг но стич ки пре глед на при су ство лар ве Tric hi nel la вр ши се 
ме то дом ком пре си је или ве штач ке ди ге сти је у узор ци ма ме са свих 
за кла них сви ња, као и код сви ња за кла них у до ма ћин ству за соп стве-
не по тре бе, а ди јаг но стич ки пре глед од стре ље них ди вљих сви ња и 
за кла них ко ња вр ши се ис кљу чи во ме то дом ве штач ке ди ге сти је.

При ли ком кла ња сви ња за соп стве не по тре бе вла сник/др жа-
лац жи во ти ње уз про пи са ни узо рак ме са за пре глед на три хи не-
ло зу до ста вља ве те ри нар ској ор га ни за ци ји ко ја вр ши пре глед и 
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ушну мар ки цу ра ди иден ти фи ка ци је и еви ден ти ра ња узор ка за-
кла не жи во ти ње, од но сно оба ве шта ва ња Цен трал не ба зе и од ја ве 
жи во ти ње.

Вр ши се си сте мат ска де ра ти за ци ја за ра же ног под руч ја и не-
шко дљи во укла ња ње ле ше ва гло да ра, као и ре дов на де ра ти за ци ја 
свих обје ка та у ко ји ма се др же и уз га ја ју жи во ти ње, у скла ду са 
пла ном би о си гур но сти и до бром фарм ском прак сом.

План си сте мат ске де ра ти за ци је до но си над ле жни на уч ни или 
ве те ри нар ски спе ци ја ли стич ки ин сти тут на осно ву ана ли зе епи зо-
о ти о ло шке си ту а ци је за сво је под руч је.

Си сте мат ску де ра ти за ци ју за ра же ног под руч ја вр ше ве те ри-
нар ске ор га ни за ци је ко ји ма су по јав ном кон кур су и за кљу че ном 
уго во ру са Ми ни стар ством по ве ре ни на ве де ни по сло ви из Про гра-
ма ме ра и ко је ис пу ња ва ју про пи са не усло ве за вр ше ње дез ин фек-
ци је, дез ин сек ци је и де ра ти за ци је.

Ве те ри нар ски ин спек тор у кла ни ци еви ден ти ра сва ки утвр-
ђе ни слу чај три хи не ло зе и о то ме оба ве шта ва ве те ри нар ског ин-
спек то ра у ме сту по ре кла жи во ти ње ра ди пред у зи ма ња ме ра и 
при ја ве бо ле сти.

Сред ства за ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње ди вљих сви ња на три-
хи не ло зу за ко је су исто вре ме но до ста вље ни од го ва ра ју ћи узор ци 
за ис пи ти ва ње на кла сич ну ку гу сви ња обез бе ђе на су у бу џе ту Ре-
пу бли ке Ср би је.

3. Дру ге бо ле сти
а) Сал мо не ло за жи ви не

Узи ма ње узо ра ка од ко ка но си ља, ја та жи ви не за од гој под-
млат ка, уз гој и ре про дук ци ју, тов них пи ли ћа и у ин ку ба то ру вр сте 
Gal lus gal lus у ци љу утвр ђи ва ња пре ва лен ци је бак те ри ја из ро да 
Sal mo nel la, ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње и ме ре ко је се спро во де у 
слу ча ју сум ње, као и по твр ђе ног слу ча ја S. En te ri ti dis и S. Typhi-
mu ri um, од но сно S. Ha dar, S. In fan tis или S. Vir chow спро во де се у 
скла ду са по себ ним про пи сом.

Узи ма ње узо ра ка од при плод них и тов них ћу ра ка у ци љу 
утвр ђи ва ња пре ва лен ци је бак те ри ја из ро да Sal mo nel la, ла бо ра то-
риј ско ис пи ти ва ње и ме ре ко је се спро во де у слу ча ју сум ње, од но-
сно по твр ђе ног слу ча ја S. En te ri ti dis и S. Typhi mu ri um спро во де се 
у скла ду са по себ ним про пи сом.

Сва ја та жи ви не, осим ја та из ст. 1. и 2. овог под о дељ ка, без 
об зи ра на вр сту и ка те го ри ју жи ви не, чи ји су про из во ди на ме ње ни 
јав ној по тро шњи или се жи ви на уз га ја ра ди да ље про да је се бак те-
ри о ло шки, од но сно се ро ло шки ис пи ту ју до ста вља њем слу жбе них 
узо ра ка у ла бо ра то ри ју.

Ра ди утвр ђи ва ња свих сал мо не ла од зна ча ја за јав но здрав-
ство у ре зул та ти ма на ла за по треб но је, осим се ро ти по ва про пи са-
них овим пра вил ни ком и по себ ним про пи сом, на ве сти и све оста-
ле утвр ђе не се ро ти по ве.

У ци љу утвр ђи ва ња пре ва лен ци је бак те ри ја из ро да Sal mo-
nel la код жи ви не спро во ди се мо ни то ринг.

Сред ства за спро во ђе ње мо ни то рин га из ста ва 5. овог по дељ-
ка обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

б) Сал мо не ло за сви ња и ме ти ци лин-ре зи стент ни  
Staphylo co cus aure us (МР СА)

У ци љу утвр ђи ва ња пре ва лен ци је бак те ри ја из ро да Sal mo-
nel la и ме ти ци лин-ре зи стент ног Staphylo co cus aure us (МР СА) на 
фар ма ма при плод них и тов них сви ња вр ши се ла бо ра то риј ско ис-
пи ти ва ње ре пре зен та тив ног бро ја узо ра ка (мо ни то ринг).

Сред ства за спро во ђе ње ис пи ти ва ња из ста ва 1. овог под о-
дељ ка обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

в) Кон тро ла хра не за жи во ти ње на сал мо не ло зу
Објек ти за про из вод њу хра не за жи во ти ње (ме ша о не хра не за 

жи во ти ње), до ста вља ју на бак те ри о ло шки пре глед јед ном ме сеч но 
у над ле жни ве те ри нар ски ин сти тут узор ке свих хра ни ва (ком по-
нен ти) жи во тињ ског по ре кла пре при пре ма ња хра не за жи во ти ње, 
као и узор ке свих го то вих сме ша у окви ру про гра ма са мо кон тро ле.

г) Кам пи ло бак те ри о за жи ви не
У ци љу пра ће ња кам пи ло бак те ри о зе у ја ти ма тов них пи ли-

ћа вр сте Gal lus gal lus, као и пра ће ња от пор но сти бак те ри ја ро да 
Campylo bac ter spp. на ан ти ми кроб на сред ства вр ши се узор ко ва ње 

и ис пи ти ва ње, од но сно утвр ђи ва ње от пор но сти бак те ри ја из ро да 
Campylo bac ter spp. на ан ти ми кроб на сред ства у ја ти ма и тру по ви-
ма тов них пи ли ћа. 

Сред ства за спро во ђе ње ис пи ти ва ња из ста ва 1. овог под о-
дељ ка обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је. 

д) Пра ће ње осе тљи во сти, од но сно от пор но сти  
на ан ти би о ти ке и хе ми о те ра пе у ти ке код бак те ри ја ро да  

Sal mo nel la код тов них пи ли ћа, ко ка но си ља, ћу ра ка  
и сви ња за кла ње

У ци љу кон ти ну и ра ног пра ће ња осе тљи во сти, од но сно от-
пор но сти бак те ри ја на од ре ђе на ан ти ми кроб на ме ди цин ска сред-
ства вр ши се при ку пља ње изо ла та бак те ри ја ро да Sal mo nel la и њи-
хо во ис пи ти ва ње на при су ство ре зи стен ци је и мул ти ре зи стен ци је 
у окви ру мо ни то рин га.

Сред ства за спро во ђе ње ис пи ти ва ња из ста ва 1. овог под о-
дељ ка обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

ђ) Ин флу ен ца пти ца

Вр ши се над зор и мо ни то ринг код жи ви не, пер на те ди вља чи 
и ди вљих пти ца на ин флу ен цу пти ца, пре ма пла ну Ми ни стар ства.

Сред ства за спро во ђе ње ис пи ти ва ња из ста ва 1. овог под о-
дељ ка обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

е) Хла ми ди о за пти ца

Сва ма тич на ја та и га здин ства на ко ји ма се др же и уз га ја ју и 
на ко ји ма се оба вља про мет ег зо тич них, укра сних и соб них пти ца 
и го лу бо ва се ре ги стру ју у Ми ни стар ству, а пти це ко је по ти чу из 
ових обје ка та и на ме ње не су за при плод, про да ју, из ло жбе и слич-
но мо ра ју би ти сло бод не од хла ми ди о зе. Ла бо ра то риј ска ис пи ти-
ва ња на хла ми ди о зу пти ца вр ше се у над ле жном ве те ри нар ском 
ин сти ту ту. Ла бо ра то риј ски на лаз за пти це у про ме ту не сме би ти 
ста ри ји од 60 да на.

ж) Кју-гро зни ца

Ис пи ти ва ња на кју-гро зни цу вр ше се ра ди от кри ва ња из во-
ра бо ле сти код по ја ве бо ле сти код љу ди и осо ба про фе си о нал но 
из ло же них ин фек ци ји, као и код сва ког по ба ча ја код го ве да, ова ца 
и ко за.

На осно ву ана ли зе ри зи ка код по ја ве бо ле сти Ми ни стар ство 
мо же да одо бри уби ја ње кли нич ки обо ле лих жи во ти ња са по твр-
ђе ним ла бо ра то риј ским на ла зом, на стру чан и ху ман на чин.

При плод на го ве да, ов це и ко зе из за ра же них га здин ста ва, на-
кон спро ве де них на ре ђе них ме ра, а уко ли ко ни су вак ци ни са не, мо-
гу се пу сти ти у про мет са мо уко ли ко су не га тив не на кју-гро зни цу, 
осим на кла ње, при че му ре зул тат не мо же би ти ста ри ји од ме сец 
да на од да на пу шта ња у про мет.

Ми ни стар ство мо же одо бри ти вак ци на ци ју жи во ти ња на кон 
спро ве де не ана ли зе ри зи ка и ми шље ња над ле жног ин сти ту та са 
про гра мом вак ци на ци је. Ве те ри нар ска ста ни ца или слу жба ко ја 
спро во ди вак ци на ци ју про тив кју-гро зни це, во ди о то ме еви ден ци-
ју и оба ве шта ва над ле жну ве те ри нар ску ин спек ци ју.

Сред ства за ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња у слу ча ју сум ње на 
кју-гро зни цу, на кна ду ште те за уби је не, од но сно за кла не жи во ти-
ње, као и за спро во ђе ње на ре ђе них ме ра у ци љу су зби ја ња кју-гро-
зни це у за ра же ном га здин ству обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке 
Ср би је.

з) Тран сми сив не спон ги о форм не ен це фа ло па ти је

Ра ди ра ног от кри ва ња и ди јаг но сти ке Тран сми сив них спон-
ги о форм них ен це фа ло па ти ја (у да љем тек сту: ТСЕ) мо ни то ринг 
на го ве ди ма, ов ца ма и ко за ма као и кон тро ла хра не за жи во ти ње у 
по гле ду ко ри шће ња про те и на жи во тињ ског по ре кла и ри бљег бра-
шна у ис хра ни жи во ти ња спро во ди се у скла ду са Пра вил ни ком о 
утвр ђи ва њу ме ра ра ног от кри ва ња и ди јаг но сти ке за ра зне бо ле сти 
тран сми сив них спон ги о форм них ен це фа ло па ти ја, на чи ну њи хо-
вог спро во ђе ња, као и ме ра ма за спре ча ва ње ши ре ња, су зби ја ње и 
ис ко ре њи ва ње ове за ра зне бо ле сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
96/10) и овим пра вил ни ком.
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(а)  Мо ни  то  ринг  го  ве  да

Мо ни то ринг го ве да спро во ди се на го ве ди ма у скла ду са пра-
вил ни ком ко јим се утвр ђу ју ме ре у по гле ду ТСЕ, као и на свим го ве-
ди ма ста ри јим од 30 ме се ци ко ја су здра ва за кла на за ис хра ну љу ди.

(б )  Мо ни  то  ринг  ова  ца  и  ко  за

Мо ни то ринг ова ца и ко за спро во ди се у скла ду са пра вил ни-
ком ко јим се утвр ђу ју ме ре у по гле ду ТСЕ, као и на ов ца ма и ко за-
ма ко је су за кла не за ис хра ну љу ди, чи ји број је од ре ђен у Та бе ли 
 – Број жи во ти ња за ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње на ТСЕ.

Та бе ла  – Број жи во ти ња за ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње на ТСЕ

Управ ни округ, град Број узо ра ка за мо ни то ринг ова ца и ко за
За пад но бач ки 50
Ју жно бач ки 400
Сред ње ба нат ски 200
Мо ра вич ки 50
Град Бе о град 50
Срем ски 200
Ју жно ба нат ски 100
Се вер но бач ки 50
УКУП НО: 1.100

(в )  Кон  т ро ла  хра  не  за  жи  во ти  ње

Кон тро ла хра не за жи во ти ње у по гле ду ко ри шће ња про те и на 
жи во тињ ског по ре кла и ри бљег бра шна у ис хра ни жи во ти ња вр ши 
се та ко што се узо рак за ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње узи ма у објек-
ти ма ко ји про из во де хра ну за жи во ти ње и то нај ма ње по је дан пут 
у то ку го ди не:

1) од хра не ко ја је на ме ње на ис хра ни пре жи ва ра, и
2) од хра не ко ја је на ме ње на ис хра ни жи во ти ња, осим пре-

жи ва ра.
Кон тро ла хра не за жи во ти ње у по гле ду ко ри шће ња про те и на 

жи во тињ ског по ре кла и ри бљег бра шна у ис хра ни жи во ти ња вр ши 
се и у објек ти ма за уз гој и др жа ње жи во ти ња, ако се по сум ња да 
вла сник или др жа лац жи во ти ња ко ри сти про те и не жи во тињ ског 
по ре кла и ри бље бра шно у ис хра ни жи во ти ња.

( г )  Ди  ј а г  но  стич  ка  ис  пи  ти  ва  ња  и  фи  нан  си  ра  ње

Го ве да
Ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња код го ве да за спро во ђе ње мо ни-

то рин га на БСЕ при ме ном ме то да у скла ду са по себ ним про пи сом, 
оба вља овла шће на и акре ди то ва на ла бо ра то ри ја Фа кул те та ве те-
ри нар ске ме ди ци не у Бе о гра ду и На уч ног ин сти ту та за ве те ри нар-
ство Ср би је у Бе о гра ду. 

Ов це и ко зе
Ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња код ова ца и ко за на ТСЕ вр ше се 

у акре ди то ва ној ла бо ра то ри ји На уч ног ин сти ту та за ве те ри нар-
ство Ср би је у Бе о гра ду.

Уги ну ле жи во ти ње
Ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња уги ну лих го ве да вр ше се у на ци-

о нал ној ре фе рент ној ла бо ра то ри ји Фа кул те та ве те ри нар ске ме-
ди ци не у Бе о гра ду. Ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња уги ну лих ова ца и 
ко за вр ше се у акре ди то ва ној ла бо ра то ри ји На уч ног ин сти ту та за 
ве те ри нар ство Ср би је у Бе о гра ду.

Хра на за жи во ти ње
Ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња хра не за жи во ти ње оба вља На уч-

ни ин сти тут за ве те ри нар ство Ср би је у Бе о гра ду и На уч ни ин сти-
тут за ве те ри нар ство „Но ви Сад” у Но вом Са ду. 

У бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је обез бе ђе на су сред ства за:
1) ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње код сум ње и слу жбе не по твр де 

на ТСЕ;
2) ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња уги ну лих го ве да;
3) ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња ова ца и ко за;
4) ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња хра не за жи во ти ње у објек ту 

ко ји про из во ди хра ну за жи во ти ње;

5) тран спорт узо ра ка хра не за жи во ти ње из објек та ко ји про-
из во ди хра ну за жи во ти ње и тран спорт узо ра ка за ди јаг но стич ко 
ис пи ти ва ње на ТСЕ ко ји су узе ти од го ве да, ова ца и ко за ко је ни су 
на ме ње не за ис хра ну љу ди;

6) на кна ду ште те за:
(1) жи во ти ње ко је су уги ну ле или уби је не у слу ча ју сум ње на 

по ја ву ТСЕ, од но сно по сле слу жбе не по твр де ТСЕ,
(2) жи во ти ње ко је су за кла не и чи ји се труп и де ло ви те ла 

уни шта ва ју као ма те ри јал Ка те го ри је 1 у скла ду са по себ ним про-
пи сом ко јим се уре ђу је ТСЕ.

и) Бо ле сти ко ња 

( а )  Ин  фек тив  на  ане  ми  ј а  ко  пи  т а  ра

Ра ди от кри ва ња, пра ће ња и су зби ја ња ин фек тив не ане ми је 
ко ња спро во ди се ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње на ин фек тив ну ане-
ми ју ко ња при ме ном Cog gins te sta (агар гел иму но ди фу зи о ним 
тест  – АГИД) је дан пут го ди шње, од но сно два пу та го ди шње ка да 
су у пи та њу ко њи за про из вод њу би о ло шких пре па ра та (се ру ми и 
вак ци не). Ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње мо же да се из вр ши и при ме-
ном ЕЛИ СА те ста, али се у том слу ча ју сва ки по зи тив ни ре зул тат 
по твр ђу је при ме ном АГИД те ста.

Ка да др жа лац ко ња про да је или на дру ги на чин оту ђу је ко-
ње по твр да о из вр ше ном пре гле ду на ин фек тив ну ане ми ју ко ња не 
мо же би ти ста ри ја од 30 да на.

Код ко ња код ко јих је ди јаг но сти ко ва на ин фек тив на ане ми ја 
ко пи та ра а без из ра же них кли нич ких зна ко ва бо ле сти уко ли ко ни-
је мо гу ће из вр ши ти кла ње, мо же се из вр ши ти њи хо во уби ја ње на 
ху ман на чин. 

Сред ства за на кна ду ште те за уби је не, од но сно за кла не жи-
во ти ње и за спро во ђе ње на ре ђе них ме ра у ци љу су зби ја ња ин фек-
тив не ане ми је ко пи та ра у за ра же ном га здин ству обез бе ђе на су у 
бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

(б )  Ку  га  ко  ња

Ра ди от кри ва ња, пра ће ња и су зби ја ња, од но сно ус по ста вља-
ња ста ту са зе мље на бо ле сти ко ња спро во ди се мо ни то ринг на ку-
гу ко ња, по пла ну Ми ни стар ства.

Сред ства за спро во ђе ње мо ни то рин га на ку гу ко ња обез бе ђе-
на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

( в )  Бо ле ст  за  пад  ног  Ни  ла

Ра ди от кри ва ња, пра ће ња и су зби ја ња бо ле сти за пад ног Ни-
ла, спро во ди се мо ни то ринг код ко ња, ди вљих пти ца и век тор ских 
ко ма ра ца (на ро чи то вр ста Cu lex pi pi ens) на бо лест за пад ног Ни ла.

Сред ства за спро во ђе ње мо ни то рин га на бо лест за пад ног Ни-
ла обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

ј) Аује ски је ва бо лест

Вр ши се ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње сви ња на Аује ски је ву бо-
лест код ди вљих сви ња и то на узор ци ма из про гра ма кон тро ле 
кла сич не ку ге сви ња.

Вр ши се еви ден ти ра ње и ре ги стра ци ја у Цен трал ној ба зи га-
здин ста ва на ко ји ма се спро во ди вак ци на ци ја про тив Аује ски је ве 
бо ле сти.

У за ви сно сти од ста ту са пре ма Аује ски је вој бо ле сти, вр ши се 
ка те го ри за ци ја га здин ста ва, на сле де ћи на чин:

1) га здин ство слу жбе но сло бод но од Аује ски је ве бо ле сти (га-
здин ство са два уза стоп на не га тив на на ла за при ме ном gE ели са 
те ста, на ко ји ма се не спро во ди вак ци на ци ја нај ма ње 12 ме се ци;

2) га здин ство сло бод но од Аује ски је ве бо ле сти на ко ме се 
при ме њу је вак ци на ко ја да је иму ни тет ко ји се мо же раз ли ко ва ти од 
иму ни те та при род но ин фи ци ра не жи во ти ње (тзв. ДИ ВА вак ци на);

3) га здин ство сло бод но од Аује ски је ве бо ле сти на ко ме се 
при ме њу је вак ци на кон вен ци о нал ном вак ци ном;

4) га здин ство не по зна тог ста ту са (жи во ти ње ни су ди јаг но-
стич ки ис пи та не и не ма пре ци зних по да та ка о спро во ђе њу вак ци-
на ци је);

5) за ра же но га здин ство (јед на или ви ше сви ња ис пи та них на 
Аује ски је ву бо лест има ју по зи ти ван ре зул тат).
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Ра ди от кри ва ња, пра ће ња и су зби ја ња Аује ски је ве бо ле сти, 
спро во ди се мо ни то ринг код до ма ћих и ди вљих сви ња, по про гра-
му Ми ни стар ства.

Сред ства за спро во ђе ње мо ни то рин га на Аује ски је ву бо лест 
код до ма ћих и ди вљих сви ња, ка те го ри за ци ју га здин ста ва и уно-
ше ње по да та ка у Цен трал ну ба зу обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли-
ке Ср би је.

к) Африч ка ку га сви ња

Ра ди ра ног от кри ва ња бо ле сти Африч ка ку га сви ња код до-
ма ћих сви ња вр ши се ис пи ти ва ње свих узо ра ка по ре клом од до ма-
ћих сви ња код ко јих по сто ји сум ња на кла сич ну ку гу сви ња, ра ди 
ди фе рен ци јал не ди јаг но сти ке и ис кљу чи ва ња бо ле сти.

Вр ши се и ис пи ти ва ње ди вљих сви ња при ме ном ели са те ста 
и то на узор ци ма ко ји по ти чу из про гра ма кон тро ле кла сич не ку ге 
сви ња код ди вљих сви ња и мо ни то ринг у ри зич ним под руч ји ма у 
скла ду са епи зо о ти о ло шком си ту а ци јом у окру же њу.

Сред ства за спро во ђе ње мо ни то рин га на Африч ку ку гу сви-
ња код ди вљих сви ња и у ри зич ним под руч ји ма, обез бе ђе на су у 
бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

л) Бо ле сти ри ба

Вр ши се еви ден ци ја и ре ги стра ци ја свих обје ка та за уз гој и 
др жа ње ри ба, од но сно жи во ти ња аква кул ту ре, укљу чу ју ћи и она 
за спорт ски ри бо лов на ко ји ма се обез бе ђу је стал ни ве те ри нар ски 
над зор са ре дов ним кли нич ким пре гле дом жи во ти ња, узор ко ва-
њем и ла бо ра то риј ским ис пи ти ва њи ма, у ци љу утвр ђи ва ња здрав-
стве ног ста ту са. Вр ши се кон ти ну и ран над зор и кон тро ла про ме та 
ри ба ко је по ти чу из отво ре них во да. Отво ре не во де мо гу да се по-
ри бља ва ју са мо ри бом по ре клом из уз га ја ли шта на ко ме су спро-
ве де не ме ре кон тро ле бо ле сти ри ба.

На свим па стрм ским риб ња ци ма:
1) у вре ме мре ста (но вем бар –фе бру ар) вр ши се кли нич ки 

пре глед ма тич ног ја та па стрм ских вр ста ри ба и узи ма 30 узо ра-
ка ова ри јал не теч но сти ма тич ног ја та за ви ру со ло шке ана ли зе на 
при су ство узроч ни ка ви ру сне хе мо ра гич не сеп ти ке ми је, за ра зне 
хе ма то по е зне не кро зе, за ра зне не кро зе гу ште ра че и бак те ри о ло-
шке ана ли зе на при су ство узроч ни ка ре ни бак те ри о зе;

2) у про ле ће се вр ши кли нич ки пре глед свих уз ра сних ка те го ри-
ја и узи ма 30 узо ра ка мла ђи па стрм ских вр ста ри ба за ви ру со ло шке 
ана ли зе на при су ство узроч ни ка ви ру сне хе мо ра гич не сеп ти ке ми је, 
за ра зне хе ма то по е зне не кро зе и за ра зне не кро зе гу ште ра че и бак те-
ри о ло шке ана ли зе на при су ство узроч ни ка ре ни бак те ри о зе. Ако је на 
риб ња ку број је дин ки у уз го ју ма њи од 2000, узи ма се 11 узо ра ка.

На свим ша ран ским риб ња ци ма:
1) у про ле ће при тем пе ра ту ри ис под 20 °C и у је сен при тем-

пе ра ту ри во де ис под 18 °C вр ши се кли нич ки пре глед ша ран ске 
мла ђи (јед но го ди шња и дво го ди шња млађ) и узи ма 30 узо ра ка за 
ви ру со ло шке ана ли зе на при су ство узроч ни ка про лећ не ви ре ми је 
ша ра на. Ако је на риб ња ку број је дин ки у уз го ју ма њи од 2.000, 
узи ма се 11 узо ра ка;

2) спро во ди ће се ци ља ни над зор са мо ни то рин гом здрав стве-
ног ста ња у свим риб ња ци ма у вре ме ка да тем пе ра ту ра во де омо-
гу ћа ва раз вој бо ле сти (ви ше од 15 °C), али нај ра ни је две не де ље 
од ка да се та тем пе ра ту ра до стиг не. Уко ли ко се уоче симп то ми бо-
ле сти, из вр ши ће се узор ко ва ње и ви ру со ло шко ис пи ти ва ње обо-
ле лих или сум њи вих је дин ки на ко ји хер пес ви ро зу. По ред то га, 
у лет њем пе ри о ду, при тем пе ра ту ра ма из ме ђу 20 –26 °C вр ши се 
кли нич ки пре глед свих ка те го ри ја ша ран ске мла ђи (јед но го ди шња 
и дво го ди шња млађ) и узи ма 30 узо ра ка за ви ру со ло шке ана ли зе 
на при су ство узроч ни ка кои хер пес ви ро зе. Ако је на риб ња ку број 
је дин ки у уз го ју ма њи од 2.000, узи ма се 11 узо ра ка.

Сви по зи тив ни слу ча је ви кои хер пес ви ро зе при ја вљу ју се 
Ми ни стар ству.

Ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња на бо ле сти ри ба оба вља ју акре ди-
то ва не ла бо ра то ри је на уч них и спе ци ја ли стич ких ве те ри нар ских 
ин сти ту та.

Ми ни стар ство мо же спро ве сти про грам мо ни то рин га на од-
ре ђе не бо ле сти ри ба од ме ђу на род ног зна ча ја.

Сред ства за спро во ђе ње мо ни то рин га обез бе ђе на су у бу џе ту 
Ре пу бли ке Ср би је.

љ) Бо ле сти пче ла

Ра ди от кри ва ња, пра ће ња и су зби ја ња бо ле сти пче ла и за-
шти те здра вља пче ли њих за јед ни ца еви ден ти ра ју се сва га здин-
ства на ко ји ма се уз га ја ју пче ле, у скла ду са по себ ним про пи сом и 
спро во де пре вен тив не и ди јаг но стич ке ме ре за аме рич ку ку гу пче-
ли њег ле гла, ва ро о зу, тро пи ле ло зу и ети ни о зу.

Уз гој ма ти ца пче ла на ме ње них за про мет вр ши се са мо ако 
по ти че са пче ли ња ка ко ји је под стал ним ве те ри нар ско-са ни тар-
ним над зо ром.

Пче лар еви ден ти ра ре ги стра ци ју пче ли ња ка и сва спро ве де-
на пре вен тив на и ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња пред ви ђе на Про гра-
мом ме ра, као и спро ве де не трет ма не са да ту мом и на зи вом ко ри-
шће ног сред ства.

У про мет се ста вља ју са мо здра ве пче ли ње ма ти це и за јед ни-
це, од но сно оне ко је по ти чу са ре ги стро ва них га здин ста ва и код ко-
јих су спро ве де не пред ви ђе не пре вен тив не и ди јаг но стич ке ме ре.

( а )  Аме  рич  ка  ку  га  пче  ли  њег  ле  гла

На га здин стви ма у ко ји ма је у 2016. го ди ни утвр ђе на аме рич-
ка ку га пче ли њег ле гла кли нич ки се пре гле да ју све пче ли ње за јед-
ни це, као и оне ко је се на ла зе у кру гу преч ни ка 3 km од за ра же ног 
пче ли ња ка.

На га здин стви ма за уз гој и про да ју ма ти ца, над ле жна ве те ри-
нар ска ста ни ца вр ши кли нич ки пре глед свих пче ли њих за јед ни ца 
у про ле ће и је сен. Ако се утвр ди по сто ја ње сум ње на бо лест, узи-
ма се слу жбе ни узо рак из пче ли њих за јед ни ца и до ста вља у над ле-
жну ла бо ра то ри ју ра ди пре гле да на аме рич ку ку гу пче ли њег ле гла. 
Сва ка сум ња се по твр ђу је ла бо ра то риј ским ана ли за ма са про це-
ном ста ро сти про це са.

На пре глед се до ста вља слу жбе ни узо рак по себ но узет из 
сва ке по је ди нач не сум њи ве пче ли ње за јед ни це, и то ко мад са ћа са 
по кло пље ним ле глом, ве ли чи не 10 cm x 10 cm на ко ме су зна ци 
бо ле сти до бро ви дљи ви, спа ко ван у од го ва ра ју ћу ам ба ла жу.

Сред ства за на кна ду ште те ко ја је на ста ла уни шта ва њем ко-
шни ца по сле ди јаг но сти ко ва ња ку ге пче ла, дез ин фек ци ју за ра же-
ног пче ли ња ка и уни шта ва ње за ра же ног ро ја пче ла обез бе ђе на су 
у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је, ако па то ло шки про цес ни је ста ри ји од 
два ме се ца.

(б )  Ва  ро  о  за

Стал ну кон тро лу при су ства и пре вен тив но тре ти ра ње пче ли-
њих за јед ни ца про тив ва ро о зе пче лар спро во ди у то ку зи ме и у се-
зо ни на свим пче ли ња ци ма. У пче ли ња ци ма ко ји има ју ма ње од 50 
пче ли њих за јед ни ца тре ти ра ње се спро во ди на пет за јед ни ца, док 
у пче ли ња ци ма ко ји има ју ви ше од 50 за јед ни ца тре ти ра ње тре ба 
да се вр ши на 10% пче ли њих за јед ни ца.

(в )  Тро  пи  ле  ло  за

Ако се у то ку пре вен тив ног тре ти ра ња про тив ва ро о зе по сум-
ња на тро пи ле ло зу из вр ши ће се кли нич ки пре глед под над зо ром ве-
те ри нар ског ин спек то ра на узроч ни ка тро пи ле ло зе (Tro pi la e la spp.).

( г )  Ети  ни  о  за

Ако се у то ку пре вен тив ног тре ти ра ња про тив ва ро о зе по-
сум ња на ети ни о зу из вр ши ће се кли нич ки пре глед под над зо ром 
ве те ри нар ског ин спек то ра на ети ни о зу (Aet hi na tu mi da).

м) Здрав стве ни над зор код ди вља чи и ди вљих жи во ти ња

У ци љу пра ће ња и кон тро ле здрав стве ног ста ња и утвр ђи-
ва ња при су ства за ра зних и па ра зит ских бо ле сти код ди вља чи и 
ди вљих жи во ти ња у сло бод ној при ро ди и ин тен зив ном, од но сно 
фарм ском уз го ју спро во ди се ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње, од но сно 
иму но про фи лак тич ке ме ре у за ви сно сти од жи во тињ ске вр сте и 
епи зо о ти о ло шке си ту а ци је, на осно ву про гра ма Ми ни стар ства, а 
на пред лог над ле жног ин сти ту та.

Вр ше се ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња ди вља чи и ди вљих жи во-
ти ња на бо лест пла вог је зи ка, сли нав ку и шап, бру це ло зу, ту бер ку-
ло зу, гро зни цу за пад ног Ни ла, кју гро зни цу, три хи не ло зу, ту ла ре-
ми ју, ехи но ко ко зу и фа сци ло и до зу по пла ну Mинистарства.
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Ко ри сник ло ви шта при ја вљу је уги ну ћа и са ни тар ни од стрел 

ди вља чи у ло ви шту ве те ри на ру или ве те ри нар ском ин спек то ру. 
Ор га ни зо ва ње, узи ма ње и сла ње ле ше ва/па то ло шког ма те ри ја ла у 
над ле жни на уч ни или спе ци ја ли стич ки ин сти тут вр ши ве те ри нар-
ска ста ни ца/слу жба на осно ву па сив ног над зо ра уз оба ве шта ва ње 
ве те ри нар ског ин спек то ра. Ако се на осно ву кли нич ких симп то ма, 
анам не стич ких по да та ка и епи зо о ти о ло шке си ту а ци је, као и ре-
зул та та об дук ци о ног на ла за код уги ну ле или од стре ље не ди вља чи, 
по сум ња на по ја ву за ра зне бо ле сти вр ши се ди јаг но стич ко ис пи-
ти ва ње и епи зо о ти о ло шки уви ђај.

Пре се ље ње и тран спорт ди вља чи и ди вљих жи во ти ња не вр ши 
се без прет ход но спро ве де ног кли нич ког пре гле да. Ако се вр ши пре-
се ље ње ди вља чи у ло ви ште ко је се на ла зи у дру гој епи зо о ти о ло шкој 
је ди ни ци вр ши се ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње по про гра му над ле-
жног на уч ног или спе ци ја ли стич ког ин сти ту та, уз са гла сност Ми ни-
стар ства. Ко ри сник ло ви шта обез бе ђу је ка ран тин ски про стор за сме-
штај ди вља чи до до би ја ња ре зул та та ди јаг но стич ког ис пи ти ва ња.

Ди јаг но стич ко ис пи ти ва ње по про гра му над ле жног на уч ног 
или спе ци ја ли стич ког ин сти ту та вр ши се и у ин тен зив ном уз го ју 
ди вља чи, у од га ја ли шти ма и на фар ма ма ди вља чи. У про ме ту ди-
вља чи, у ка ран тин ском про сто ру, у од га ја ли шти ма и на фар ма ма 
ди вља чи омо гу ћа ва се и иден ти фи ка ци ја је дин ки, као и одво је но 
др жа ње раз ли чи тих вр ста ди вља чи.

Сред ства за па то мор фо ло шки пре глед уги ну ћа код сум ње на 
на ро чи то опа сне за ра зне бо ле сти и је дин ки од стре ље них то ком са-
ни тар них од стре ла одо бре ног од стра не Ми ни стар ства у ци љу су-
зби ја ња за ра зних бо ле сти, узор ко ва ња и ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња 
из ста ва 2. овог под о дељ ка обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

VI II. ДИ ЈАГ НО СТИЧ КА ИС ПИ ТИ ВА ЊА КОД ПО БА ЧА ЈА И 
ВО ЂЕ ЊЕ ЕВИ ДЕН ЦИ ЈЕ О ПО БА ЧА ЈИ МА И ИЗ ВР ШЕ НИМ 

ДИ ЈАГ НО СТИЧ КИМ ИС ПИ ТИ ВА ЊИ МА

Вла сник, од но сно др жа лац жи во ти ње при ја вљу је сва ки слу-
чај по ба ча ја код кра ва, ју ни ца, ова ца, ко за, кр ма ча, на зи ми ца и ко-
би ла ве те ри нар ској ор га ни за ци ји.

Ор га ни зо ва ње, узи ма ње и сла ње па то ло шког ма те ри ја ла и 
кр ви у над ле жни на уч ни или спе ци ја ли стич ки ин сти тут вр ши ве-
те ри нар ска ста ни ца/слу жба на осно ву па сив ног над зо ра уз над зор 
ве те ри нар ског ин спек то ра, ра ди утвр ђи ва ња узро ка по ба ча ја.

Ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња код по ба ча ја вр ши ће се:
1) код го ве да на: бру це ло зу, леп то спи ро зу, ли сте ри о зу, кам пи-

ло бак те ри о зу, хла ми ди о зу, ви ру сну ди ја ре ју го ве да (БВД), ин фек-
тив ни бо ви ни ри но тра хе и тис/ин фек тив ни бо ви ни пу сто ва ги ни тис 
(ИБР/ИПВ), кју гро зни цу и ин фек ци ју иза зва ну нео спо ра ма; 

2) код ов це и ко зе на: бру це ло зу, леп то спи ро зу, ли сте ри о зу, 
хла ми ди о зу, кју гро зни цу, сал мо не ло зу;

3) код сви ње на: бру це ло зу, леп то спи ро зу, Аује ски је ву бо-
лест, кла сич ну ку гу сви ња, пар во ви ро зу, ин фек ци ју иза зва ну цир-
ко ви ру сом ти па 2 и ви ру сом ПРРС-а;

4) код ко пи та ра на: бру це ло зу, леп то спи ро зу, сал мо не ло зу, 
ли сте ри о зу, кам пи ло бак те ри о зу, ви ру сни ар те ри тис ко ња (ЕВА) и 
ри ноп не у мо ни тис коп ња (коњ ски хер пе сви рус тип 1 или ЕХВ-1).

Ди јаг но стич ке ме то де за ис пи ти ва ње по ба ча ја су:
1) код го ве да:
A) се ро ло шка ис пи ти ва ња: 

Бо лест Ме то да
Бру це ло за БАБ

ЕЛИ СА*
БВД ВНТ или ЕЛИ СА
ИБР/ИПВ ВНТ или ЕЛИ СА
Кју гро зни ца ЕЛИ СА
Хла ми ди о за ЕЛИ СА
Нео спо ро за ЕЛИ СА

* са мо у слу ча ју по зи тив ног на ла за БАБ ме то дом ра ди се ЕЛИ СА 

Б) до ка зи ва ње узроч ни ка из па то ло шког ма те ри ја ла по ба че-
них фе ту са: 

Бо лест Ме то да
Об ду ка ци ја (са мо ка да су до ста вље ни 
це ли пло до ви)

Сек ци ја пло да и узор ко ва ње  
за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње

Бо лест Ме то да
Бру це ло за* PCR / real-ti meP CR
Леп то спи ро за PCR / real-ti meP CR
Хла ми ди о за PCR / real-ti meP CR
Кју гро зни ца PCR / real-ti meP CR
Нео спо ро за PCR / real-ti meP CR
БВД RT-PCR / real-ti meRT-PCR
ИБР/ИПВ PCR / real-ti meP CR
Ли сте ри о за Аероб на кул ти ва ци ја

Кам пи ло бак те ри о за Ми кро а е ро фил на кул ти ва ци ја
Би о хе миј ска иден ти фи ка ци ја  
и ти пи за ци ја бак те ри ја  
(Campylo bac ter/Li ste ria)**

API System /BBL System

* у слу ча је ви ма ка да ни је до ста вљен узо рак кр ви мај ке, већ са мо по ба че ни плод
** са мо у слу ча је ви ма изо ла ци ја ових вр ста бак те ри ја

2) код ова ца и ко за:
A) се ро ло шка ис пи ти ва ња: 

Бо лест Ме тод
Бру це ло за БАБ

ЕЛИ СА*
Кју гро зни ца ЕЛИ СА
Хла ми ди о за ЕЛИ СА

* са мо у слу ча ју по зи тив ног на ла за БАБ ме то дом ра ди се ЕЛИ СА

Б) до ка зи ва ње узроч ни ка из па то ло шког ма те ри ја ла по ба че-
них фе ту са: 

Бо лест Ме тод
Об ду ка ци ја (са мо ка да су до ста вље ни 
це ли пло до ви)

Сек ци ја пло да и узор ко ва ње  
за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње

Бру це ло за* PCR / real-ti me PCR
Леп то спи ро за PCR / real-ti me PCR
Хла ми ди о за PCR / real-ti me PCR
Кју гро зни ца PCR / real-ti me PCR
Ли сте ри о за Аероб на кул ти ва ци ја
Сал мо не ло за Аероб на кул ти ва ци ја
Би о хе миј ска иден ти фи ка ци ја  
и ти пи за ци ја бак те ри ја  
(Sal mo nel la/Li ste ria)**

API System /BBL System

* у слу ча је ви ма ка да ни је до ста вље на крв мај ке, већ са мо по ба че ни плод
** са мо у слу ча је ви ма изо ла ци ја ових вр ста бак те ри ја

3) код сви ња:
A) се ро ло шка ис пи ти ва ња: 

Бо лест Ме тод
Бру це ло за БАБ

ЕЛИ СА*
Аује ски је ва бо лест ВНТ / ЕЛИ СА (гЕ)
Пар во ви ро за HI тест

ЕЛИ СА
Кла сич на ку га сви ња ЕЛИ СА
ПРРС ЕЛИ СА

* са мо у слу ча ју по зи тив ног на ла за БАБ ме то дом ра ди се ЕЛИ СА 

Б) до ка зи ва ње узроч ни ка из па то ло шког ма те ри ја ла по ба че-
них фе ту са: 

Бо лест Ме тод
Об ду ка ци ја (са мо ка да су до ста вље ни 
це ли пло до ви)

Сек ци ја пло да и узор ко ва ње  
за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње

Бру це ло за* PCR / real-ti me PCR
Леп то спи ро за PCR / real-ti me PCR
Аује ски је ва бо лест PCR / real-ti me PCR
Пар во ви ро за PCR / real-ti me PCR
Цир ко ви ру са ин фек ци ја PCR / real-ti me PCR
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Бо лест Ме тод
ПРРС RT-PCR / real-ti me RT-PCR
Кла сич на ку га сви ња RT-PCR / real-ti me RT-PCR

* у слу ча је ви ма ка да ни је до ста вље на крв мај ке, већ са мо по ба че ни плод

4) код ко пи та ра:
A) се ро ло шка ис пи ти ва ња: 

Бо лест Ме тод
Бру це ло за БАБ

ЕЛИ СА*
Коњ ски хер пе сви рус тип 1 ВНТ или ЕЛИ СА
Ви ру сни ар те ри тис ко ња ВНТ или ЕЛИ СА

* са мо у слу ча ју по зи тив ног на ла за БАБ ме то дом ра ди се ЕЛИ СА 

Б) до ка зи ва ње узроч ни ка из па то ло шког ма те ри ја ла по ба че-
них фе ту са: 

Бо лест Ме тод
Об ду ка ци ја (са мо ка да су до ста вље ни 
це ли пло до ви)

Сек ци ја пло да и узор ко ва ње  
за ла бо ра то риј ско ис пи ти ва ње

Бру це ло за* PCR / real-ti me PCR
Леп то спи ро за PCR / real-ti me PCR
Коњ ски хер пе сви рус тип 1 PCR / real-ti me PCR
Ви рус ви ру сног ар те ри ти са ко ња RT-PCR / real-ti me RT-PCR
Ли сте ри о за Аероб на кул ти ва ци ја
Сал мо не ло за Аероб на кул ти ва ци ја
Кам пи ло бак те ри о за Ми кро а е ро фил на кул ти ва ци ја
Би о хе миј ска иден ти фи ка ци ја  
и ти пи за ци ја бак те ри ја  
(Sal mo nel la / Li ste ria / Campylo bac ter)**

API System /BBL System

* са мо у слу ча ју по зи тив ног се ро ло шког на ла за
** са мо у слу ча ју по зи тив ног на ла за бак те ри ја

На уч ни и спе ци ја ли стич ки ин сти ту ти еви ден ти ра ју спро ве-
де на ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња и епи зо о ти о ло шке по дат ке за сва-
ки слу чај по ба ча ја, укљу чу ју ћи и по дат ке о по ре клу узор ка, вр сти 
жи во ти ње и иден ти фи ка ци о ним по да ци ма жи во ти ње, узро ку по-
ба ча ја, ре зул та ти ма ис пи ти ва ња и епи зо о ти о ло шкој по ве за но сти 
са дру гим слу ча је ви ма. Из ве шта ји о ре зул та ти ма ис пи ти ва ња на 
по ба чај до ста вља ју се Ми ни стар ству.

Сред ства за узор ко ва ње и ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња ра ди утвр-
ђи ва ња узор ка по ба ча ја обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

IX. ДИ ЈАГ НО СТИЧ КО ИС ПИ ТИ ВА ЊЕ ПРИ ПЛОД НИХ  
БИ КО ВА, НЕ РА СТО ВА, ОВ НО ВА И ЈАР ЧЕ ВА  

КО ЈИ СЕ КО РИ СТЕ ЗА ПРИ РОД НО ПА РЕ ЊЕ И ПРО ИЗ ВОД ЊУ 
СЕ МЕ НА У ЦЕН ТРИ МА ЗА ВЕ ШТАЧ КО ОСЕ МЕ ЊА ВА ЊЕ

Се ро ло шком ис пи ти ва њу при плод них би ко ва у цен три ма 
за ве штач ко осе ме ња ва ње и при плод них би ко ва ко ји се ко ри сте 
за при род но па ре ње под ле жу све при плод не жи во ти ње два пу-
та го ди шње на бру це ло зу, ту бер ку ло зу, ен зо от ску ле у ко зу го ве да, 
кам пи ло бак те ри о зу, три хо мо ни ја зу, бо ви ну ви ру сну ди ја ре ју, ин-
фек тив ни бо ви ни ри но тра хе и тис и ин фек тив ни пу сту ло зни вул во-
ва ги ни тис и леп то спи ро зу.

Вр ши се и ви ру со ло шко ис пи ти ва ње се ме на на сва ких шест 
ме се ци на го ве ђу ви ру сну ди ја ре ју и Шма лен берг ин фек ци ју, а на 
сва ка три ме се ца на ин фек тив ни бо ви ни ри но тра хе и тис и ин фек-
тив ни пу сту ло зни вул во ва ги ни тис и ми кро би о ло шка ис пи ти ва ња 
ис пир ка пре пу ци ју ма би ко ва на Campylo bac ter fe tus sbsp. Ve ne re a-
lis и Tric ho mo nas fe tus на сва ких шест ме се ци.

Ди јаг но стич ком ис пи ти ва њу при плод них не ра сто ва у цен-
три ма за ве штач ко осе ме ња ва ње сви ња под ле жу све при плод не 
жи во ти ње два пу та го ди шње, а не ра сто ва ко ји се ко ри сте за при-
род ни при пуст за по тре бе соп стве ног сто чар ства је дан пут го ди-
шње, и то на:

1) бру це ло зу (B. abor tus, B. su is);
2) ту бер ку ло зу (bo vi nim tu ber ku li nom);
3) Аује ски је ву бо лест (се рум не у тра ли за ци ја или ЕЛИ СА);
4) леп то спи ро зу (МАТ ме то да);

5) ПРРС (ЕЛИ СА).
Ди јаг но стич ком ис пи ти ва њу при плод них ов но ва и јар че ва за 

ве штач ко осе ме ња ва ње и при род ни при пуст за по тре бе соп стве ног 
сто чар ства под ле жу све при плод не жи во ти ње нај ма ње јед ном го-
ди шње, на сле де ће бо ле сти:

1) бру це ло за (B. me li ten sis);
2) ме ди ви сна ова ца, од но сно ар три тис и ен це фа ли тис ко за;
3) кју гро зни ца;
4) епи ди ди ми тис ова ца (B. ovis).
При плод не жи во ти ње мо ра ју да бу ду кли нич ки здра ве, а ре-

зул та ти ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња на на ве де не бо ле сти не га-
тив ни.

О ре зул та ти ма ла бо ра то риј ских ис пи ти ва ња жи во ти ња у цен-
три ма за ве штач ко осе ме ња ва ње, од но сно при плод них муж ја ка, 
на уч ни и спе ци ја ли стич ки ин сти тут оба ве шта ва над ле жног ве те-
ри нар ског ин спек то ра, од но сно Ми ни стар ство пу тем ме сеч ног, 
од но сно го ди шњег из ве шта ја, као и без од ла га ња ако се утвр ди 
при су ство за ра зне бо ле сти код жи во ти ње ко ја се ис пи ту је.

Сред ства за ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња на бру це ло зу при-
плод них би ко ва, ов но ва, јар че ва и не ра сто ва, за ту бер ку ло зу при-
плод них би ко ва и не ра сто ва и ен зо от ску ле у ко зу при плод них би-
ко ва обез бе ђе на су у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је.

X. ПЛАН СПРО ВО ЂЕ ЊА ИМУ НО ПРО ФИ ЛАК ТИЧ КИХ  
МЕ РА И ДИ ЈАГ НО СТИЧ КИХ ИС ПИ ТИ ВА ЊА, СУ БЈЕК ТИ  

КО ЈИ СПРО ВО ДЕ МЕ РЕ И КОН ТРО ЛА СПРО ВО ЂЕ ЊА  
ПРО ГРА МА МЕ РА

Спро во ђе ње ак тив но сти по Про гра му ме ра (вак ци на ци ја, ту-
бер ку ли ни за ци ја, ва ђе ње кр ви, узор ко ва ње ма те ри ја ла за ди јаг но-
стич ка ис пи ти ва ња и др.), вр ше ве те ри нар ске ор га ни за ци је ко ји ма 
су усту пље ни по сло ви из Про гра ма ме ра, осим по сло ва вак ци на-
ци је па са и ма ча ка, ко је мо гу оба вља ти све ве те ри нар ске ор га ни за-
ци је, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ве те ри нар ство.

Ве те ри нар ске слу жбе спро во де Про грам ме ра за по тре бе соп-
стве ног сто чар ства.

Пре по чет ка спро во ђе ња иму но про фи лак тич ких ме ра и ди-
јаг но стич ких ис пи ти ва ња ве те ри нар ске ор га ни за ци је, од но сно 
ве те ри нар ске слу жбе пра ве ме сеч ни план спро во ђе ња Про гра ма 
ме ра ко ји се до ста вља над ле жном ве те ри нар ском ин спек то ру и 
над ле жном ин сти ту ту.

Ди јаг но стич ка ис пи ти ва ња по Про гра му ме ра оба вља ју на-
уч ни и спе ци ја ли стич ки ве те ри нар ски ин сти ту ти по осно ву те-
ри то ри јал не над ле жно сти (на епи зо о ти ло шком под руч ју за ко је 
су осно ва ни), За вод за ан ти ра бич ну за шти ту  – Па сте ров за вод у 
Но вом Са ду, Ин сти тут за хи ги је ну и тех но ло ги ју ме са, По љо при-
вре ди фа кул тет у Но вом Са ду и Фа кул тет ве те ри нар ске ме ди ци-
не у Бе о гра ду. У слу ча ју да над ле жни ве те ри нар ски ин сти тут ни је 
акре ди то ван за спро во ђе ње про пи са них ме то да, узор ке до ста вља 
на ис пи ти ва ње у на уч ни или спе ци ја ли стич ки ин сти тут ко ји је 
акре ди то ван за та ис пи ти ва ња.

Са ку пља ње, пре ра ду и уни шта ва ње спо ред них про из во да жи-
во тињ ског по ре кла, од но сно не шко дљи во укла ња ње ле ше ва жи-
во ти ња оба вља ју ве те ри нар ске уста но ве за са ку пља ње, пре ра ду 
и уни шта ва ње ле ше ва жи во ти ња и дру гих от па да ка жи во тињ ског 
по ре кла, као и прав на ли ца ко ја ис пу ња ва ју про пи са не усло ве и ко-
ји ма је Ми ни стар ство уго во ром по ве ри ло по сло ве са ку пља ња, пре-
ра де и уни шта ва ња спо ред них про из во да жи во тињ ског по ре кла.

Ис пи ти ва ња за вр сте и ка те го ри је жи во ти ња ко ја ни су про-
пи са на овим про гра мом ме ра спро во ди се у скла ду са по себ ним 
про пи сом ко јим се уре ђу је од ре ђе на бо лест.

На уч ни, од но сно спе ци ја ли стич ки ве те ри нар ски ин сти ту ти 
вр ше ди стри бу ци ју вак ци на про тив кла сич не ку ге сви ња, ати пич-
не ку ге жи ви не, бо ле сти пла вог је зи ка, но ду лар ног дер ма ти ти са и 
бе сни ла, као и ту бер ку ли на за спро во ђе ње ту бер ку ли ни за ци је. Та-
ко ђе, ин сти ту ти вр ше ди стри бу ци ју свих оста лих вак ци на ко је се 
ко ри сте у ре а ли за ци ји пре вен тив них иму но про фи лак тич ких ме ра 
по Про гра му ме ра.

У ци љу обез бе ђи ва ња вак ци на про тив од ре ђе них за ра зних 
бо ле сти, ко је ни су до ступ не на под руч ју Ре пу бли ке Ср би је, Ми ни-
стар ство мо же ор га ни зо ва ти ин тер вент ни увоз вак ци не на пред лог 
над ле жних ве те ри нар ских ин сти ту та, од но сно ве те ри нар ских ор-
га ни за ци ја и уз га ји ва ча, у скла ду са про пи си ма ко ји ре гу ли шу про-
мет ве те ри нар ских ле ко ва. На ци о нал не ре фе рент не ла бо ра то ри је 



5. мај 2017. Број 43 39
ду жне су да рас по ла жу до вољ ним ко ли чи на ма ди јаг но сти ку ма ви-
со ке спе ци фич но сти и осе тљи во сти за по тре бе ра ног от кри ва ња 
бо ле сти и по тврд на ис пи ти ва ња за ко је им је из да то ре ше ње о ре-
фе рент но сти и уче ству ју у ме ђу ла бо ра то риј ским ис пи ти ва њи ма и 
раз ме ни зна ња са свет ским ре фе рент ним ла бо ра то ри ја ма, од но сно 
ре фе рент ним ла бо ра то ри ја ма Европ ске уни је. 

На ци о нал не ре фе рент не ла бо ра то ри је за по је ди не за ра зне 
бо ле сти жи во ти ња ор га ни зу ју ме ђу ла бо ра то риј ска упо ред на ис пи-
ти ва ња у ко ји ма је уче шће оба ве зно за оста ле ла бо ра то ри је ко је 
вр ше ди јаг но сти ку тих бо ле сти.

Ве те ри нар ске ор га ни за ци је/слу жбе и над ле жни на уч ни, од-
но сно спе ци ја ли стич ки ве те ри нар ски ин сти ту ти еви ден ти ра ју по-
сло ве по Про гра му ме ра.

Ве те ри нар ска ин спек ци ја и над ле жни ин сти тут вр ше ана ли зу 
спро во ђе ња Про гра ма ме ра за све ве те ри нар ске ста ни це, од но сно 
слу жбе је дан пут ме сеч но за прет ход ни ме сец узи ма ју ћи у об зир ме-
сеч ни план, ме сеч ни из ве штај, укљу чу ју ћи и фак тур ни из ве штај ко је 
до ста вља ве те ри нар ска ста ни ца/слу жба, по дат ке из Цен трал не ба зе, 
по дат ке о ис по ру ка ма вак ци на, ту бер ку ли на, ва ку тај не ра, обра за ца 
и дру гих сред ста ва за спро во ђе ње Про гра ма ме ра, епи зо о ти о ло шке 
по дат ке, као и ре зул та те слу жбе них кон тро ла и дру ге по дат ке.

У слу ча ју утвр ђи ва ња не пра вил но сти у ре а ли за ци ји по сло ва 
по Про гра му ме ра за по сло ве ко ји се фи нан си ра ју из бу џе та Ре пу-
бли ке Ср би је, ве те ри нар ски ин спек тор без од ла га ња на ла же ме ре 
за от кла ња ње не до ста та ка и о то ме оба ве шта ва Ми ни стар ство и 
над ле жни ин сти тут.

О ре зул та ти ма ана ли зе спро во ђе ња Про гра ма ме ра за све 
овла шће не ве те ри нар ске ор га ни за ци је/слу жбе, шеф од се ка ве те-
ри нар ске ин спек ци је и над ле жни епи зо о ти о лог, са ста вља ју збир ни 
ме сеч ни из ве штај за сва ки управ ни округ (пре ма по себ ном обра-
сцу), ин сти тут до ста вља Ми ни стар ству збир ни ме сеч ни из ве штај 
нај ка сни је до 15. у те ку ћем ме се цу за прет ход ни ме сец. У слу ча-
је ви ма ка да се кон ста ту ју не ис прав но сти, у из ве шта ју се на во ди 
та чан опис не ис прав но сти кон ста то ван од стра не ве те ри нар ске ин-
спек ци је, као и ме ре ко је су пред у зе те.

О ре зул та ти ма кон тро ле, као и о на ло же ним ме ра ма ве те ри-
нар ска ин спек ци ја оба ве шта ва Ми ни стар ство до 15. у ме се цу за 
прет ход ни ме сец, од но сно од мах по сле утвр ђи ва ња не до ста та ка.

До кра ја ја ну а ра 2018. го ди не ве те ри нар ска ин спек ци ја са чи-
ња ва го ди шњи из ве штај из вр ше них кон тро ла спро во ђе ња Про гра-
ма ме ра у 2017. го ди ни.
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На основу члана 3. став 2. Уредбе о висини и условима за до-

делу 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 подстицај-

них 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 из-

носе:
1) за поновну употребу и коришћење отпадне гуме као секун-

дарне 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 ви-
шекратну употребу дебљине преко 20 µm које садрже биоразгра-
диве адитиве

4) за производњу кеса  – 8.414,00 динара по тони.

Члан 3.
Подстицајна средства из члана 2а Уредбе за поновну употре-

бу, рециклажу и коришћење отпадне електричне и електронске оп-
реме као секундарне сировине у 2017. години износе:
Отпадна електрична и електронска опрема:
разред 1 (велики кућни апарати) осим: 43 дин./kg
 – расхладних уређаја и климе 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) 27 дин./kg
разред 8 (медицински помоћни уређаји) 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 из-

носе:
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 из-

носе:
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 по-
новну употребу, рециклажу и коришћење одређених врста отпада 
(„Службени гласник РС”, број 44/16).

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-57/2017-09
У Београду, 20. априла 2017. године

Mинистар,
Бранислав Недимовић, с.р.

1632
На основу члана 21. став 2. Уредбе о врстама загађивања, кри-

теријумима 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 накна-

де за загађивање животне средине, и то: накнаде за емисије из 
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појединачних извора загађивања, за произведени или одложени от-
пад, за супстанце које оштећују озонски омотачи за пластичне кесе.

Члан 2.
Износи накнаде за емисије из појединачних извора загађи-

вања 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 5.
Износи накнаде за пластичне кесе су за:
1) пластичне кесе са адитивима  – 1.296 динара по тони плас-

тичних кеса стављених на тржиште Републике Србије;
2) пластичне кесе без адитива  – 25.914 динара по тони плас-

тичних кеса стављених на тржиште Републике Србије.

Члан 6.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о усклађеним износима накнаде за загађивање живот-
не средине („Службени гласник РС”, број 44/16).

Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-55/2017-09
У Београду, 20. априла 2017. године

Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.

1633
На основу члана 15. став 2. Уредбе о производима који по-

сле употребе постају посебни токови отпада, обрасцу дневне еви-
денције о количини и врсти произведених и увезених производа 
и годишњег извештаја, начину и роковима достављања годишњег 
извештаја, обвезницима плаћања накнаде, критеријумима за обра-
чун, 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 1.
Овим правилником прописују се усклађени износи накнаде 

за управљање посебним токовима отпада.

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, лете-
лица, вучених машина, других машина и уређаја и осталих слич-
них производа од гуме  – 20.433 динара по тони;

2) гуме које су саставни део увезених или произведених ауто-
буса, теретних возила, радних машина, радних возила и трактора, 
ваздухоплова и других летелица и комплета точкова (гума и нап-
латак), 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 во-

зилу, 
(5) пољопривредне машине  – 24 динара/kg по гуми на возилу,
(6) теретне приколице и вучене машине у износу од 24 дина-

ра/kg по гуми на возилу,
(7) остала возила, транспортне уређаје, летелице и друго у 

износу од 36 динара/kg по гуми на возилу. 

Члан 3.
Износ накнаде за произведене и увезене производе који садр-

же азбест који после употребе постају посебан ток отпада је 120 
динара/kg по производу.

Члан 4.
Износи накнаде за управљање истрошеним батеријама и аку-

мулаторима су за:
1) стартере  – 18 динара/kg;
2) преносне батерије или акумулаторе  – 180 динара/kg; 
3) индустријске батерије и акумулаторе  – 18 динара/kg. 

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 посеб-
ним токовима отпада („Службени гласник РС”, број 44/16).

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

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 Јединица мере Накнада

Моторна уља, компресорска уља за подмазивање, турбинска уља за подмазивање 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 12,00 дин./10,80 дин. нето
Остали препарати који се не употребљавају за обраду текстилних материјала, коже, крзна или других материјала kg/l 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

РАЗРЕД 1.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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

РАЗРЕД 1.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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

Клима уређаји Уређаји за климатизацију, остало, са уграђеном расхладном јединицом, остало kg 36,10
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

РАЗРЕД 1.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Машине за прање веша Машине за прање рубља које се пуне одозго kd 1.202,10
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
Машине за прање веша Машине за прање рубља до 10 kg остало kd 1.202,10
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

РАЗРЕД 1.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Остала опрема за климатизацију и вентилацију Одстрањивачи мириса са страницом до 120 cm kd 240,40
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Расхладне витрине и пултови за чување замрзнуте хране kg 36,10
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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
Остали уређаји за хлађење, конзервирање и одлагање хране Сандуци, витрине за дубоко замрзавање kg 36,10
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

РАЗРЕД 1.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Остали велики уређаји за кување и осталу припрему хране Перколатори и остали апарати за припремање кафе и осталих топлих пића, ос-
тали

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

РАЗРЕД 1.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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
Велики расхладни уређаји Комбинација фрижидера и замрзивача, са посебним вратима, остали kd 1.442,40
Остали велики уређаји За грејање соба, кревета и намештаја за седење kg 36,10
Велики кућни апарати Остали kg 36,10
Јединице мере
kd  – комад
kg  – килограм

РАЗРЕД 2. Мали кућни апарати

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Фритезе Остали електротермички уређаји: за пржење са много масноће (фритезе) kd 180,30
Пегле и остали уређаји за пеглање и одржавање одеће Пегле електричне, остало kd 96,20
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и 
записивање времена

Часовници ручни, мех. показивач, електрични  – златни kg 72,10

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

Часовници ручни, мех. показивач, електрични  – остало kg 72,10

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

Остали часовници ручни, електрични kg 72,10

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

Часовници, зидни, електрични kg 72,10

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

Апарати за бележење и регистровање времена kg 72,10

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

Апарати за контролу и мерење времена, са механизмом за часовнике или син-
хроним мотором, остало

kg 72,10

Тостери Тостери kd 96,20
Уређаји за шишање, сушење косе, прање зуба, бријање, ма-
сирање и остали уређаји за негу тела

Хаубе за сушење косе kg 72,10

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

Лежајеви, лампе и опрема за сунчање, остало kg 72,10

Усисивачи Усисивачи, снаге не преко 1.500 W и са врећом за прашину или другим прихва-
тачем за прашину капацитета не преко 20 l

kd 300,50

РАЗРЕД 2.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Усисивачи Усисивачи, укључујући усисиваче за суве и мокре материје kd 300,50
Усисивачи Остали усисивачи kg 72,10
Ваге Ваге за за домаћинство kd 120,20
Ваге Ваге за мерење особа, укључујући ваге за бебе kg 72,10
Фритезе Остали електротермички уређаји: остали kg 72,10
Млинови, апарати за кафу и уређаји за отварање и затва-
рање посуда и амбалаже

Апарати за припремање кафе или чаја kd 96,20

Пегле и остали уређаји за пеглање и одржавање одеће Пегле на пару, електричне kd 96,20
Сатови, ручни сатови и уређаји за мерење, показивање и 
записивање времена

Часовници лични, електрични, са кут. од плем. метала, остало kg 72,10

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

Часовници ручни, оптички показивач, електрични, остало kg 72,10

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

Часовници лични, електрични, остали kg 72,10

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

Будилници електрични kg 72,10

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

Часовници електрични, остало kg 72,10
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Јавни позиви

МИНИСТАРСТВОУНУТРАШЊИХПОСЛОВАРЕПУБЛИКЕСРБИЈЕ

об ј а вљу ј е

ЈАВНИОГЛАС
запродајусекундарнихсировина

Наосновучлана27.став3.ичлана63.Законаојавнојсвојини(„Слу
жбенигласникРС”,бр.72/11,88/13и105/14)објављујесеогласзапродају
секундарнихсировинаМинистарстваунутрашњихпослова.

1.Правоучешћаимајусваправналицаипредузетницикојииспуња
вајуусловеопредељенеуконкурснојдокументацији,ирегистрованисуза
обављањепословаоткупасекундарнихсировина.

2.Испуњеностусловазаучешћеуовомпоступкупонуђачдоказује
достављањемдоказаодређенихконкурсномдокументацијом.Секундарне
сировинеМинистарствасепреузимајуувиђеномстању,премаредоследу
којиодредипродавац.Вагањесевршинаодговарајућојвагикојасеналази
кодпродавца.Рок запреузимање секундарних сировина се вршисходно
потребамаироковимакојеодредипродавац.

3.Упоступкумогуучествоватисамоправналицакојанемајудуго
вањапремаМинистарству.

4.Купацјеуобавезидаосвомтрошкуизврширашчишћавањетере
на–местаскладиштења.

5.Понудасеприпремаускладусаусловимаизконкурснедокумен
тације,наобрасцупонуде.Конкурснадокументацијаможеседобитипу
темemailа:marko.stambolija@mup.gov.rs

6. Предаја понуда врши се у Сектору за материјално финансијске
послове,Одељењузаматеријалнепослове,БулеварЗоранаЂинђића104,
НовиБеоград,написарнициМинистарства.Понудасеподносинајкасније
до12.маја2017.годинедо12,00часова.Јавноотварањепонудаћебити
обављенопоследњегданаистекароказапријемпонуда(12.мај2017.годи
не)у12,30часованаадресиБулеварЗоранаЂинђића104,НовиБеоград,
другиспрат,канцеларијаброј313.

7.Изборнајповољнијепонудебићеизвршенприменомкритеријума
највишеоткупнецене. 1715168

УПРАВАЗАЗАЈЕДНИЧКЕПОСЛОВЕРЕПУБЛИЧКИХОРГАНА
11000Београд,Немањина22–26

об ј а вљу ј е

ПОЗИВ
отуђењепрозоракаосекундарнасировинапутемприкупљања

писанихпонуда
(број4/2017)

Управа за заједничкепослове републичких органа oтуђује из јавне
својинеРепубликеСрбијеграђевинскубраварију–410дотрајалихпрозора

демонтиранихсаобјекатарепубличкихорганауНемањинојулици22–26,
уБеограду.

Отуђењепрозорасевршивезано,каосекундарнасировина, апри
ближнапроценамасеoтпадногалуминијумаизноси~4.930кг,попочетној
купопродајнојцениуизносуод350.000,00динарабезПДВа.

Прозори семогу разгледати умагацинуСурчин, „ПијацаСурчин”,
МаршалаТита14,узнајавутелефономједанданунапред.Контактособе:
ЗоранМаговацтел.бр.064/8167099иВојканШупуттел.бр.064/8167
198.Прозорисесаистелокацијеипреузимају.

Прозорисеотуђујууцелостиувиђеномстањуинећесеприхватити
накнаднерекламације

Поступакотуђењаспровешћесепутемприкупљањазатворенихпи
сменихпонуда.

Правоучешћаимајусвалицакојакојадоставедокументацијуодре
ђенуовимогласом.

Изборнајповољнијепонудеизвршићесеприменомкритеријуманај
вишепонуђенеценедатеупонуди.

Писменапонудаподносисеузатворенојковертиитребадасадржи
понуђенуценууноминалномизносубезПДВаисаПДВом,називпо
нуђача, адресу,бројмобилногтелефонаиизводорегистрацијииздатод
Агенције за привредне регистре (осиму случају када је за регистрацију
надлежандругиорган).

Понуђачи судужнида узпонудудоставефотокопије следећихдо
зволаито:дозволузасакупљањеотпада,дозволузатранспортотпада,до
зволузатретманотпада,дозволузаскладиштењеотпада,илифотокопију
једнеинтегралнедозволе,каоидоказоуплатидепозитаувисиниод10%
од укупне почетне цене безПДВа.Депозит се уплаћује нажиро рачун
8403097184520,помоделу97сапозивомнаброј95411000409130742321.

Уколико понуђач не поседује неку од појединачних дозвола према
Законуодуправљањуотпадомдужанједадоставифотокопијууговорао
пословнотехничкојсарадњисаправнимилифизичкимлицемкојипоседу
јенаведенудозволу,каоифотокопијутедозволе.

Понуђачпонудуподносинепосредноилипутемпоште.
Писменапонудасеподносинајкасниједо22.маја2017. годинедо

10,00часоваузатворенојковертинаадресу:Управазазаједничкепосло
верепубличкихорганауБеограду,Немањина22–26,Iспрат,канцеларија
број14.Ковератсапонудамамораиматиознаку„Понуда–неотварати–
продајасекундарнихсировина”,анаполеђининазивпонуђачаиадресуса
бројемтелефона.

Отварањепонудаобавићесејавно,узприсуствопонуђача,дана22.
маја 2017. године у 12,00 часова, у Управи за заједничке послове репу
бличкихорганауБеограду,Немањина22–26,IIспрат,свечанасала.

Неблаговремене понуде и понуде које не садрже све наведене еле
ментеидоказе,нећесеузетиуразматрање.

Понуђачучијапонуданебудеизабрана,уплаћениизносдепозитаби
ћевраћенурокуод30данапоокончаномпоступку.

Изабраномпонуђачууплаћениизносдепозитабићеурачунатуцену.
Уколико најповољнији понуђач одустане од закључења уговора,

уплаћенидепозитсеневраћа.
Понуђач сакојимбуде закљученуговор,дужан једаприликомре

ализације уговора достави Документ о кретању отпада према Закону о
управљањуотпадом(„СлужбенигласникРС”,бр.36/09,88/10и14/16)и
премаПравилникуообрасцудокументаокретањуотпадаиупутства за

Јавни позиви  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 1
Јавни конкурси  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 2
Судски огласи   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 9
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његовопопуњавање(„СлужбенигласникРС”,број72/09),идаусвемупо
ступаускладусаЗакономоуправљањуотпадом.

Изабранипонуђачједужандаценууплатиуцелостиурокуодтри
данаодданазакључењауговора,апокретнестварикојесеотуђујупреузме
урокуодседамданаодданазакључењауговора.

Приликомпреузимањадобаранеопходно једоставитидоказеоизвр
шенојуплати(једнауплатницазадепозит,другауплатницазаостатаксуме).

Светрошковеокопреузимањаитранспортасносиизабранипонуђач.
Новчана средства прибављена отуђењембиће приход буџетаРепу

бликеСрбије.
Oизборунајповољнијепонудепонуђачићебитиобавештениуроку

од10данаодданаотварањапонуда.
Свеинформацијеувезисаотуђењеммогуседобитипутемтелефона

064/8167025,контактособа,ЗоранМ.Живановић. 1715112

Наосновучлана4.ОдлукeозадуживањуградаПанчевазафинан
сирање капиталнихинвестиционих расхода („Службенилист градаПан
чева”,број2/17)иЗакључка–градоначелникаградаПанчевабрoj06020
2/2017273од26.априла2017.године

ГРАДПАНЧЕВО

об ј а вљу ј е

ЈАВНИПОЗИВ
заприкупљањеписменихпонудазазадуживањеградаПанчева

надомаћемфинансијскомтржиштупутемкредита

Висина задуживањарадифинансирањакапиталнихинвестиционих
расходаизносидо273.250.000динара.

Роккоришћењакредита(рокотплате)је60месециодистекапериода
почека(грејспериода).

Динамикаотплатекредитајена60месечнихратанаконистекапери
одапочека(грејспериода).

Периодпочека(грејспериод)је12месеци.
Заинтересованефинансијскеинституцијемогупреузетидокумента

цијузаучешћеназваничнојинтернетпрезентацијиградаПанчеваwww.
pancevo.rs.

Рокзаподношењеписменихпонудаје15.мај2017.годинедо12,00
часова.

Понуду доставити на адресу: Град Панчево, Градска управа града
Панчева,26000Панчево,ТргкраљаПетраIброј2–4,Н/Р:СекретарСекре
таријатазафинансије,саназнаком:„Понудазанабавкукредитазафинан
сирањекапиталнихинвестиционихрасхода–неотварати”.

Неблаговременепонудесенећеразматрати.
Отварање понуда обавиће Комисија образована Решењем градона

челникаградаПанчева,бројII060202/2017243од7.априла2017.годи
не,15.маја2017.годинеу12,15часова,упросторијамана9.спратуГрад
скеуправеградаПанчева,Панчево,ТргкраљаПетраIброј2–4. 1715081

Јавни конкурси
СКУПШТИНАГРАДАНОВОГСАДАнаосновучлана39.Зако

наојавнимпредузећима(„СлужбенигласникРС”,број15/16)иОдлукео
спровођењујавногконкурсазаизбордиректораЈавногкомуналногпреду
зећа„Водоводиканализација”,НовиСад,оглашавајавниконкурс

–заизбордиректорајавногкомуналногпредузећа„Водоводикана
лизација”,НовиСад.

Подациојавномпредузећу:
Јавнокомуналнопредузеће„Водоводиканализација”НовиСад,Ма

сарикова17.
Матичниброј:08041083.
Уписано код Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, пoд брojeм БД

61880/2005од27.јуна2005.године.
ПИБ:100237118.
Претежнаделатност:36.00Скупљање,пречишћавањеидистрибуци

јаводе.
ПословањеирадЈавногкомуналногпредузећа„Водоводиканализа

ција”,НовиСадуређујусеОдлукомоусклађивањуОдлукеоорганизова
њуКомуналнераднеорганизације„Водоводиканализација”уНовомСа
ду,каојавногкомуналногпредузећа(„СлужбенилистградаНовогСада”,
број47/16)иСтатутомJавногкомуналногпредузећа„Водоводиканализа
ција”,НовиСадод20.октобра2016.године.

Радноместоипослови:
Директор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”,

НовиСад.
Директор Јавног комуналног предузећа „Водовод и канализација”,

НовиСадпрeдстaвљaи зaступa Јавно предузеће, oргaнизуje и рукoвoди
прoцeсoмрaдa,вoдипoслoвaњeЈавногпредузећа,oдгoвaрaзaзaкoнитoст

рaдa Јавногпредузећа, кaoи зa рeaлизaциjу oдлукaи других aкaтaСку
пштинeградаНовогСада,ГрaдoнaчeлникaградаНовогСадаиГрaдскoг
вeћaградаНовогСада,прeдлaжeдугoрoчниисрeдњoрoчниплaнпoслoв
нe стрaтeгиje и рaзвoja и oдгoвoрaн je зaњихoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe
гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм пoслoвaњa и oдгoвoрaн je зa
њeгoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног предузећа,
извршaвaoдлукeНaдзoрнoгoдбoрa,бирaизвршногдирeктoра,зaкључуje
угoвoрe o рaду сa извршним дирeктoром, у склaду сa зaкoнoм кojим сe
урeђуjурaдниoднoси,бирапредставникеЈавногпредузећаускупштини
друштавакапиталачији је јединивласникЈавнопредузеће,дoнoсиaктo
систeмaтизaциjи,ивршидругeпoслoвeoдрeђeнeзaкoнoм,оснивачкимак
томиСтaтутoмЈавногпредузећа.

Условизаименовањедиректора:
1.дajeпунoлeтнoипoслoвнoспoсoбнoлице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у

трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским
студиjaмaуoбимуoднajмaњe240EСПБбoдoвa,мaстeрaкaдeмскимсту
диjaмa,мaстeрструкoвнимстудиjaмa,спeциjaлистичкимaкaдeмскимсту
диjaмaилиспeциjaлистичкимструкoвнимстудиjaмa,

3.дaимaнajмaњeпeтгoдинaрaднoгискуствaнaпoслoвимaзaкoje
сeзaхтeвaвисoкooбрaзoвaњeизтaчкe2.Условазаименовањедиректора,

4.дaимaнajмaњeтригoдинeрaднoгискуствaнaпoслoвимaкojису
пoвeзaнисaпoслoвимaЈавногкомуналногпредузећа„Водоводиканализа
ција”,НовиСад,

5.дaпoзнajeoблaсткoрпoрaтивнoгупрaвљaњa,
6.дaимaрaднoискуствoуoргaнизoвaњурaдaивoђeњупoслoвa,
7.дaниjeчлaнoргaнaпoлитичкeстрaнкe,oднoснoдaмуjeoдрeђeнo

мирoвaњeувршeњуфункциjeуoргaнупoлитичкeстрaнкe,
8.дaлицениjeoсуђивaнонaкaзнузaтвoрaoднajмaњeшeстмeсeци,
9.дaмунисуизрeчeнeмeрeбeзбeднoстиусклaдусaзaкoнoмкojим

сeурeђуjукривичнaдeлa,итo:
–oбaвeзнoпсихиjaтриjскoлeчeњeичувaњeуздрaвствeнojустaнoви,
–oбaвeзнoпсихиjaтриjскoлeчeњeнaслoбoди,
–oбaвeзнoлeчeњeнaркoмaнa,
–oбaвeзнoлeчeњeaлкoхoличaрa,и
–зaбрaнaвршeњaпoзивa,дeлaтнoстиидужнoсти.
Стручнаоспособљеност, знањаивештинекандидатазаименовање

директораЈавногпредузећаоцењујусеувидомуподаткеизпријавеидо
казеподнетеузпријавуна јавниконкурс,писаномиусменомпровером,
односнонадругиодговарајућиначинсходнопотребамарадаЈавногпреду
зећа,ускладусазакономкојимсеуређујеправниположајјавнихпредузе
ћаиУредбомомерилимазаименовањедиректорајавногпредузећа(„Слу
жбенигласникРС”,број65/16).

Директорсеименујенапериододчетиригодине.
Месторада:
НовиСад,Масарикова17.
Рокзаподношењепријаве:
Рокзаподношењепријавеје30данаипочињедатеченаредногдана

одданаобјављивања јавногконкурсау„СлужбеномгласникуРепублике
Србије”.

Пријавана јавниконкурссадржи:имеипрезимекандидата,датум
иместорођења,адресустановања,податкеообразовању,податкеоврсти
идужинирадногискустваскраткимописомпослованакојимајеканди
датрадиодоподношењапријавенајавниконкурсиодговорностинатим
пословима,податкеостручномусавршавању,иподаткеопосебнимобла
стимазнања.

ЛицезадуженозадавањеобавештењаојавномконкурсујеМаријана
ДукићМијатовић,контакттелефон021/526970.

Адресанакојусеподносепријаве:
Комисијизаспровођењеконкурсазаизбордиректора,ЖаркаЗрења

нина2,спратII,соба25,саназнаком:„Зајавниконкурс–заизбордирек
тораЈавногкомуналногпредузећа’Водоводиканализација’,НовиСад”.

Доказикојисеприлажуузпријаву:
1.изводизматичнекњигерођених,
2.дипломуостеченомвисокомобразовању,
3.исправекојимаседоказујерадноискуство(потврдеидругиакти

изкојихседоказуједаиманајмањепетгодинарадногискустванапосло
вимазакојесезахтевависокообразовање(тачка3.Условазаименовање
директора),односнодаиманajмaњeтригoдинeрaднoгискуствaнaпoслo
вимaкojисупoвeзaнисaпoслoвимaЈавногкомуналногпредузећа„Водо
водиканализација”,НовиСад,каоидаимарадноискуствоуорганизо
вањурадаивођењупослова(тач.4.и6.Условазаименовањедиректора),

4.Изјавадатаподпуномматеријалномикривичномодговорношћу
далиценијечлaнoргaнaпoлитичкeстрaнкe,oднoснoдaму jeoдрeђeнo
мирoвaњeувршeњуфункциjeуoргaнупoлитичкeстрaнкe,

5. Потврда надлежног органа да лице није осуђивано нa кaзну
зaтвoрaoднajмaњeшeстмeсeци,и

6. Потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa зaкoнoм кojим
сeурeђуjукривичнaдeлa,нијеизреченамерабезбедностиoбaвeзнoпси
хиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнo пси
хиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo
лeчeњeaлкoхoличaрaизaбрaнaвршeњaпoзивa,дeлaтнoстиидужнoсти.
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Свидоказиприлажусеуоригиналуилифотокопијикојајеоверена

коднадлежногоргана.
Неблаговремене,неразумљивеипријавеузкојенисуприложенисви

потребнидокази,Комисијазаспровођењеконкурсазаизбордиректораће
одбацитизакључкомпротивкоганиједопуштенапосебнажалба.

Јавниконкурсоглашавасеу„СлужбеномгласникуРепубликеСрби
је”,„СлужбеномлистуградаНовогСада”,удневномлисту„Дневник”,као
иназваничнојинтернетпрезентацијиСкупштинеградаНовогСадаwww.
skupstinans.rs. 1715167

СКУПШТИНАГРАДАНОВОГСАДАнаосновучлана39.Закона
о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о
спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног пре
дузећа„Тржница”,НовиСад,оглашавајавниконкурс

–заизбордиректораЈавногкомуналногпредузећа„Тржница”,Нови
Сад.

Подациојавномпредузећу:
Јавнокомуналнопредузеће„Тржница”,НовиСад,ЖикеПоповића4.
Матичниброј:08073074.
Уписано код Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, пoд брojeм БД

53401/2005од17.јуна2005.године.
ПИБ:102028865.
Претежнаделатност:68.20Изнајмљивањевластитихилиизнајмље

нихнекретнинаиуправљањењима.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Тржница”, Нов

и СадуређујусеОдлукомоусклађивањуОдлукеоорганизовању Јавног
комуналногпредузећа„Тржница”,НовиСад(„СлужбенилистградаНовог
Сада”, број 47/16) и Статутом Jавног комуналног предузећа „Тржница”,
НовиСадод26.октобра2016.године.

Радноместоипослови:
ДиректорЈавногкомуналногпредузећа„Тржница”,НовиСад.
ДиректорЈавногкомуналногпредузећа„Тржница”, НовиСадпрeд

стaвљaизaступaЈавнопредузеће,oргaнизуjeирукoвoдипрoцeсoмрaдa,
вoди пoслoвaњe Јавног предузећа, oдгoвaрa зa зaкoнитoст рaдa Јавног
предузећа,кaoи зaрeaлизaциjуoдлукaидругихaкaтaСкупштинe града
Новог Сада, Грaдoнaчeлникa града Новог Сада и Грaдскoг вeћa града
НовогСада, прeдлaжe дугoрoчни и срeдњoрoчни плaн пoслoвнe стрaтe
гиjeирaзвojaиoдгoвoрaнjeзaњихoвoспрoвoђeњe,прeдлaжeгoдишњи,
oднoснoтрoгoдишњипрoгрaмпoслoвaњaиoдгoвoрaнjeзaњeгoвoспрoв
oђeњe,прeдлaжeфинaнсиjскeизвeштajeЈавногпредузећа,извршaвaoдл
укe Нaдзoрнoг oдбoрa, бирa извршног дирeктoра, зaкључуje угoвoрe o
рaдусaизвршнимдирeктoром,усклaдусaзaкoнoмкojимсeурeђуjурaдни
oднoси,бирапредставникеЈавногпредузећаускупштинидруштавакапит
алачијијејединивласникЈавнопредузеће,дoнoсиaктoсистeмaтизaциjи,
ивршидругeпoслoвeoдрeђeнeзaкoнoм,оснивачкимактомиСтaтутoмЈа
вногпредузећа.

Условизаименовањедиректора:
1.дajeпунoлeтнoипoслoвнoспoсoбнoлице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у

трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским
студиjaмaуoбимуoднajмaњe240EСПБбoдoвa,мaстeрaкaдeмскимсту
диjaмa,мaстeрструкoвнимстудиjaмa,спeциjaлистичкимaкaдeмскимсту
диjaмaилиспeциjaлистичкимструкoвнимстудиjaмa,

3.дaимaнajмaњeпeтгoдинaрaднoгискуствaнaпoслoвимaзaкoje
сeзaхтeвaвисoкooбрaзoвaњeизтaчкe2.Условазаименовањедиректора,

4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa кojи
супoвeзaнисaпoслoвимaЈавногкомуналногпредузећа„Тржница”,Нови
Сад,

5.дaпoзнajeoблaсткoрпoрaтивнoгупрaвљaњa,
6.дaимaрaднoискуствoуoргaнизoвaњурaдaивoђeњупoслoвa,
7.дaниjeчлaнoргaнaпoлитичкeстрaнкe,oднoснoдaмуjeoдрeђeнo

мирoвaњeувршeњуфункциjeуoргaнупoлитичкeстрaнкe,
8.дaлицениjeoсуђивaнонaкaзнузaтвoрaoднajмaњeшeстмeсeци,
9.дaмунисуизрeчeнeмeрeбeзбeднoстиусклaдусaзaкoнoмкojим

сeурeђуjукривичнaдeлa,итo:
–oбaвeзнoпсихиjaтриjскoлeчeњeичувaњeуздрaвствeнojустaнoви,
–oбaвeзнoпсихиjaтриjскoлeчeњeнaслoбoди,
–oбaвeзнoлeчeњeнaркoмaнa,
–oбaвeзнoлeчeњeaлкoхoличaрa,и
–зaбрaнaвршeњaпoзивa,дeлaтнoстиидужнoсти.
Стручнаоспособљеност, знањаивештинекандидатаза именовање

директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и
доказеподнетеузпријавунајавниконкурс,писаномиусменомпровером,
односнонадругиодговарајућиначинсходнопотребамарадаЈавногпред
узећа,ускладусазакономкојимсеуређујеправниположајјавнихпреду
зећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„СлужбенигласникРС”,број65/16).

Директорсеименујенапериододчетиригодине.
Месторада:
НовиСад,ЖикеПоповића4.

Рокзаподношењепријаве:
Рокзаподношењепријавеје30данаипочињедатеченаредногдана

одданаобјављивања јавногконкурсау„СлужбеномгласникуРепублике
Србије”.

Пријаванајавниконкурссадржи:имеипрезимекандидата,датуми
месторођења,адресустановања,податкеообразовању,податкеоврстии
дужинирадногискустваскраткимописомпослованакојимајекандидат
радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим
пословима,податке остручномусавршавању,иподаткеопосебнимобл
астимазнања.

ЛицезадуженозадавањеобавештењаојавномконкурсујеМаријана
ДукићМијатовић,контакттелефон021/526970.

Адресанакојусеподносепријаве:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Жарка

Зрењанина2,спратII,соба25,саназнаком:„Зајавниконкурс–заизбор
директораЈавногкомуналногпредузећа’Тржница’,НовиСад”.

Доказикојисеприлажуузпријаву:
1.изводизматичнекњигерођених,
2.дипломуостеченомвисокомобразовању,
3.исправекојимаседоказујерадноискуство(потврдеидругиакти

из којих седоказује даиманајмањепет годинарадногискуствана пос
ловима за које се захтева високо образовање (тачка 3. Услова за имено
вањедиректора),односнодаиманajмaњeтригoдинeрaднoгискуствaнa
пoслoвимa кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног комуналног предузећа
„Тржница”,НовиСад,каоидаимарадноискуствоуорганизовањурадаи
вођењупослова(тач.4.и6.Условазаименовањедиректора),

4.изјавадатаподпуномматеријалномикривичномодговорношћу
далиценијечлaнoргaнaпoлитичкeстрaнкe,oднoснoдaму jeoдрeђeнo
мирoвaњeувршeњуфункциjeуoргaнупoлитичкeстрaнкe,

5. потврда надлежног органа да лице није осуђивано нa кaзну зa
твoрaoднajмaњeшeстмeсeци,и

6. потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa зaкoнoм кojим
сeурeђуjукривичнaдeлa,нијеизреченамерабезбедностиoбaвeзнoпси
хиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнo пси
хиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo
лeчeњeaлкoхoличaрaизaбрaнaвршeњaпoзивa,дeлaтнoстиидужнoсти.

Свидоказиприлажусеуоригиналуилифотокопијикојајеоверена
коднадлежногоргана.

Неблаговремене,неразумљивеипријавеузкојенисуприложенисви
потребнидокази,Комисијазаспровођењеконкурсазаизбордиректораће
одбацитизакључкомпротивкоганиједопуштенапосебнажалба.

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
НовогСада,www.skupstinans.rs. 1715167

СКУПШТИНАГРАДАНОВОГСАДАнаосновучлана39.Закона
ојавнимпредузећима(„СлужбенигласникРС”,број15/16)иОдлукеосп
ровођењујавногконкурсазаизбордиректораЈавногкомуналногпредузе
ћа„Градскозеленило”,НовиСад,оглашавајавниконкурс

– за избор директора Јавног комуналног предузећа „Градско зеле
нило”,НовиСад.

Подациојавномпредузећу:
Јавнокомуналнопредузеће„Градскозеленило”,НовиСад,Сутјеска2.
Матичниброј:08055432.
Уписано код Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, пoд брojeм БД

7181/2005од18.марта2005.године.
ПИБ:100457989.
Претежнаделатност:81.30Услугеуређењаиодржавањаоколине.
ПословањеирадЈавногкомуналногпредузећа„Градскозеленило”,

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)иСтатутомJавногкомуналногпредузећа„Градскозеленило”,Нови
Садод19.октобра2016.године.

Радноместоипослови:
Директор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило”, Нови

Сад.
Директор Јавног комуналног предузећа „Градско зеленило”, Нови

Садпрeдстaвљaи зaступa Јавнопредузеће,oргaнизуjeирукoвoдипрoц
eсoмрaдa,вoдипoслoвaњeЈавногпредузећа,oдгoвaрaзaзaкoнитoстрaдa
Јавногпредузећа,кaoизaрeaлизaциjуoдлукaидругихaкaтaСкупштинe
градаНовогСада,ГрaдoнaчeлникaградаНовогСадаиГрaдскoгвeћaграда
НовогСада, прeдлaжe дугoрoчни и срeдњoрoчни плaн пoслoвнe стрaтe
гиjeирaзвojaиoдгoвoрaнjeзaњихoвoспрoвoђeњe,прeдлaжeгoдишњи,
oднoснoтрoгoдишњипрoгрaмпoслoвaњaиoдгoвoрaнjeзaњeгoвoспрoвo
ђeњe,прeдлaжeфинaнсиjскeизвeштajeЈавногпредузећа,извршaвaoдлукe
Нaдзoрнoгoдбoрa,бирaизвршногдирeктoра,зaкључуjeугoвoрeoрaдусa
извршнимдирeктoром,усклaдусaзaкoнoмкojимсeурeђуjурaдниoднoси,
бирапредставникеЈавногпредузећаускупштинидруштавакапиталачији
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јејединивласникЈавнопредузеће,дoнoсиaктoсистeмaтизaциjи,иврши
другe пoслoвe oдрeђeнe зaкoнoм, оснивачким актом и Стaтутoм Јавног
предузећа.

Условизаименовањедиректора:
1.дajeпунoлeтнoипoслoвнoспoсoбнoлице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у

трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским
студиjaмaуoбимуoднajмaњe240EСПБбoдoвa,мaстeрaкaдeмскимсту
диjaмa,мaстeрструкoвнимстудиjaмa,спeциjaлистичкимaкaдeмскимсту
диjaмaилиспeциjaлистичкимструкoвнимстудиjaмa,

3.дaимaнajмaњeпeтгoдинaрaднoгискуствaнaпoслoвимaзaкoje
сeзaхтeвaвисoкooбрaзoвaњeизтaчкe2.Условазаименовањедиректора,

4.дaимaнajмaњeтригoдинeрaднoгискуствaнaпoслoвимaкojису
пoвeзaнисaпoслoвимaЈавногкомуналногпредузећа„Градскозеленило”,
НовиСад,

5.дaпoзнajeoблaсткoрпoрaтивнoгупрaвљaњa,
6.дaимaрaднoискуствoуoргaнизoвaњурaдaивoђeњупoслoвa,
7.дaниjeчлaнoргaнaпoлитичкeстрaнкe,oднoснoдaмуjeoдрeђeнo

мирoвaњeувршeњуфункциjeуoргaнупoлитичкeстрaнкe,
8.дaлицениjeoсуђивaнонaкaзнузaтвoрaoднajмaњeшeстмeсeци,
9.дaмунисуизрeчeнeмeрeбeзбeднoстиусклaдусaзaкoнoмкojим

сeурeђуjукривичнaдeлa,итo:
–oбaвeзнoпсихиjaтриjскoлeчeњeичувaњeуздрaвствeнojустaнoви,
–oбaвeзнoпсихиjaтриjскoлeчeњeнaслoбoди,
–oбaвeзнoлeчeњeнaркoмaнa,
–oбaвeзнoлeчeњeaлкoхoличaрa,и
–зaбрaнaвршeњaпoзивa,дeлaтнoстиидужнoсти.
Стручнаоспособљеност, знања ивештинекандидатазаименовање

директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и
доказеподнетеузпријавунајавниконкурс,писаномиусменомпровером,
односнонадругиодговарајућиначинсходнопотребамарадаЈавногпреду
зећа,ускладусазакономкојимсеуређујеправниположајјавнихпредуз
ећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„СлужбенигласникРС”,65/16).

Директорсеименујенапериододчетиригодине.
Месторада:
НовиСад,Сутјеска2.
Рокзаподношењепријаве:
Рокзаподношењепријавеје30данаипочињедатеченаредногдана

одданаобјављивања јавногконкурсау„Службеномгласнику Републике
Србије”.

Пријаванајавниконкурссадржи:имеипрезимекандидата,датуми
месторођења,адресустановања,податкеообразовању,податкеоврстии
дужинирадногискустваскраткимописомпослованакојимајекандидат
радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим
пословима,податкеостручномусавршавању,иподаткеопосебнимобла
стимазнања.

ЛицезадуженозадавањеобавештењаојавномконкурсујеМаријана
ДукићМијатовић,контакттелефон021/526970.

Адресанакојусеподносепријаве:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Жарка

Зрењанина2,спратII,соба25,саназнаком:„Зајавниконкурс–заизбор
директораЈавногкомуналногпредузећа’Градскозеленило’,НовиСад”.

Доказикојисеприлажуузпријаву:
1.изводизматичнекњигерођених,
2.дипломуостеченомвисокомобразовању,
3. исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други

актииз којих седоказуједаима најмањепет годинарадногискуствана
пословимазакојесе захтевависокообразовање (тачка3.Условазаиме
новањедиректора),односнодаиманajмaњeтригoдинeрaднoгискуствa
нaпoслoвимaкojисупoвeзaнисaпoслoвимaЈавногкомуналногпредузећа
„Градско зеленило”,НовиСад, каоидаимарадно искуствоуорганизо
вањурадаивођењупослова(тач.4.и6.Условазаименовањедиректора),

4. изјавадатапод пуномматеријалномикривичномодговорношћу
далиценијечлaнoргaнaпoлитичкeстрaнкe,oднoснoдaму jeoдрeђeнo
мирoвaњeувршeњуфункциjeуoргaнупoлитичкeстрaнкe,

5.потврданадлежногорганадалиценијеосуђиванонaкaзнузaтвoрa
oднajмaњeшeстмeсeци,и

6. потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa зaкoнoм кoj
им сe урeђуjу кривичнa дeлa, није изречена мера безбедности oбaвeзнo
психиjaтриjскo лeчeњeи чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнoпси
хиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo
лeчeњeaлкoхoличaрaизaбрaнaвршeњaпoзивa,дeлaтнoстиидужнoсти.

Свидоказиприлажусеуоригиналуилифотокопијикојајеоверена
коднадлежногоргана.

Неблаговремене,неразумљивеипријавеузкојенисуприложенисви
потребнидокази,Комисијазаспровођењеконкурсазаизбордиректораће
одбацитизакључкомпротивкоганиједопуштенапосебнажалба.

Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике
Србије”, „Службеномлисту градаНовогСада”, у дневномлисту „Днев
ник”,каоина званичној интернетпрезентацијиСкупштинеградаНовог
Сада,www.skupstinans.rs. 1715167

СКУПШТИНА ГРАДАНОВОГСАДА на основу члана 39. Зак
онаојавнимпредузећима(„СлужбенигласникРС”,број15/16)иОдлуке
оспровођењујавногконкурсазаизбордиректораЈавногкомуналногпред
узећа„Чистоћа”,НовиСад,оглашавајавниконкурс

–заизбордиректораЈавногкомуналногпредузећа„Чистоћа”,НовиСад.
Подациојавномпредузећу:
Јавнокомуналнопредузеће„Чистоћа”,НовиСад,Сентандрејскипут3.
Матичниброј:08066531.
Уписано код Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, пoд брojeм БД

11812/2005од11.маја2005.године.
ПИБ:101692087.
Претежнаделатност:38.11Сакупљањеотпадакојинијеопасан.
ПословањеирадЈавногкомуналногпредузећа„Чистоћа”,НовиСад

уређујусеОдлукомоусклађивањуОдлукеоорганизовањуКомуналнерад
неорганизације„Чистоћа”уНовомСаду,каојавногкомуналногпредузећа
(„СлужбенилистградаНовогСада”, бр.47/16и 9/17)и СтатутомJавног
комуналногпредузећа„Чистоћа”,НовиСадод18.октобра2016.године.

Радноместоипослови:
ДиректорЈавногкомуналногпредузећа„Чистоћа”,НовиСад.
Директор Јавног комуналног предузећа „Чистоћа”, Нови Сад прeд

стaвљaи зaступa Јавнопредузеће, oргaнизуjeирукoвoдипрoцeсoмрaдa,
вoдипoслoвaњeЈавногпредузећа,oдгoвaрaзaзaкoнитoстрaдaЈавногпред
узећа,кaoизaрeaлизaциjуoдлукaидругихaкaтaСкупштинeградаНовог
Сада,ГрaдoнaчeлникaградаНовогСадаиГрaдскoгвeћaградаНовогСада,
прeдлaжeдугoрoчниисрeдњoрoчниплaнпoслoвнeстрaтeгиjeирaзвojaи
oдгoвoрaн je зaњихoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe гoдишњи, oднoснo трoгo
дишњипрoгрaмпoслoвaњaиoдгoвoрaн je зaњeгoвo спрoвoђeњe,прeдл
aжeфинaнсиjскeизвeштajeЈавногпредузећа,извршaвaoдлукeНaдзoрнoг
oдбoрa,бирaизвршногдирeктoра,зaкључуjeугoвoрeoрaдусaизвршним
дирeктoром, у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу рaдни oднoси, бира
представникеЈавногпредузећаускупштинидруштавакапиталачијијеје
динивласникЈавнопредузеће,дoнoсиaктoсистeмaтизaциjи,ивршидругe
пoслoвeoдрeђeнeзaкoнoм,оснивачкимактомиСтaтутoмЈавногпредузећа.

Условизаименовањедиректора:
1.дajeпунoлeтнoипoслoвнoспoсoбнoлице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у

трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским
студиjaмaуoбимуoднajмaњe240EСПБбoдoвa,мaстeрaкaдeмскимсту
диjaмa,мaстeрструкoвнимстудиjaмa,спeциjaлистичкимaкaдeмскимсту
диjaмaилиспeциjaлистичкимструкoвнимстудиjaмa,

3.дaимaнajмaњeпeтгoдинaрaднoгискуствaнaпoслoвимaзaкoje
сeзaхтeвaвисoкooбрaзoвaњeизтaчкe2.Условазаименовањедиректора,

4.дaимaнajмaњeтригoдинeрaднoгискуствaнaпoслoвимaкojису
пoвeзaнисaпoслoвимaЈавногкомуналногпредузећа„Чистоћа”,НовиСад,

5.дaпoзнajeoблaсткoрпoрaтивнoгупрaвљaњa,
6.дaимaрaднoискуствoуoргaнизoвaњурaдaивoђeњупoслoвa,
7.дaниjeчлaнoргaнaпoлитичкeстрaнкe,oднoснoдaмуjeoдрeђeнo

мирoвaњeувршeњуфункциjeуoргaнупoлитичкeстрaнкe,
8.дaлицениjeoсуђивaнонaкaзнузaтвoрaoднajмaњeшeстмeсeци,
9.дaмунисуизрeчeнeмeрeбeзбeднoстиусклaдусaзaкoнoмкojим

сeурeђуjукривичнaдeлa,итo:
–oбaвeзнoпсихиjaтриjскoлeчeњeичувaњeуздрaвствeнojустaнoви,
–oбaвeзнoпсихиjaтриjскoлeчeњeнaслoбoди,
–oбaвeзнoлeчeњeнaркoмaнa,
–oбaвeзнoлeчeњeaлкoхoличaрa,и
–зaбрaнaвршeњaпoзивa,дeлaтнoстиидужнoсти.
Стручнаоспособљеност, знања ивештинекандидатазаименовање

директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и
доказеподнетеузпријавунајавниконкурс,писаномиусменомпровером,
односнонадругиодговарајућиначинсходнопотребамарадаЈавногпреду
зећа,ускладусазакономкојимсеуређујеправниположајјавнихпредуз
ећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„СлужбенигласникРС”,број65/16).

Директорсеименујенапериододчетиригодине.
Месторада:
НовиСад,Сентандрејскипут3.
Рокзаподношењепријаве:
Рокзаподношењепријавеје30данаипочињедатеченаредногданаод

данаобјављивањајавногконкурсау„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”.
Пријавана јавниконкурссадржи:имеипрезимекандидата,датуми

месторођења,адресустановања,податкеообразовању,податкеоврстииду
жинирадногискустваскраткимописомпослованакојимајекандидатрадио
доподношењапријавенајавниконкурсиодговорностинатимпословима,
податкеостручномусавршавању,иподаткеопосебнимобластимазнања.

ЛицезадуженозадавањеобавештењаојавномконкурсујеМаријана
ДукићМијатовић,контакттелефон021/526970.

Адресанакојусеподносепријаве:
Комисијизаспровођењеконкурсазаизбордиректора,УлицаЖарка

Зрењанина2,спратII,соба25,саназнаком:„Зајавниконкурс–заизбор
директораЈавногкомуналногпредузећа’Чистоћа’,НовиСад”.

Доказикојисеприлажуузпријаву:
1.изводизматичнекњигерођених,
2.дипломуостеченомвисокомобразовању,
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3. исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други

актииз којих седоказуједаима најмањепет годинарадногискуствана
пословимазакојесе захтевависокообразовање (тачка3.Условазаиме
новањедиректора),односнодаиманajмaњeтригoдинeрaднoгискуствa
нaпoслoвимaкojисупoвeзaнисaпoслoвимaЈавногкомуналногпредузећа
„Чистоћа”,НовиСад,каоидаимарадноискуствоуорганизовањурадаи
вођењупослова(тач.4.и6.Условазаименовањедиректора),

4. изјавадатапод пуномматеријалномикривичномодговорношћу
далиценијечлaнoргaнaпoлитичкeстрaнкe,oднoснoдaму jeoдрeђeнo
мирoвaњeувршeњуфункциjeуoргaнупoлитичкeстрaнкe,

5.потврданадлежногорганадалиценијеосуђиванонaкaзнузaтвoрa
oднajмaњeшeстмeсeци,и

6. потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa зaкoнoм кoj
им сe урeђуjу кривичнa дeлa, није изречена мера безбедности oбaвeзнo
психиjaтриjскo лeчeњeи чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнoпси
хиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo
лeчeњeaлкoхoличaрaизaбрaнaвршeњaпoзивa,дeлaтнoстиидужнoсти.

Свидоказиприлажусеуоригиналуилифотокопијикојајеоверена
коднадлежногоргана.

Неблаговремене,неразумљивеипријавеузкојенисуприложенисви
потребнидокази,Комисијазаспровођењеконкурсазаизбордиректораће
одбацитизакључкомпротивкоганиједопуштенапосебнажалба.

Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике
Србије‘”,„Службеномлисту градаНовогСада”,у дневномлисту„Днев
ник”,каоина званичној интернетпрезентацијиСкупштинеградаНовог
Сада,www.skupstinans.rs. 1715167

СКУПШТИНА ГРАДАНОВОГСАДА на основу члана 39. Зак
онаојавнимпредузећима(„СлужбенигласникРС”,број15/16)иОдлукео
спровођењујавногконкурсазаизбордиректораЈКП„Информатика”,Но
виСад,оглашавајавниконкурс

–заизбордиректораЈКП„Информатика”,НовиСад.
Подациојавномпредузећу:
ЈКП„Информатика”,НовиСад,БулеварцараЛазара3.
Матичниброј:08023182.
УписанокодAгeнциjeзaприврeднeрeгистрe,пoдбрojeм1100/2005

од7.фебруара2005.године.
ПИБ:101651557.
Претежнаделатност:–61.10Кабловскетелекомуникације.
ПословањеирадЈКП„Информатика”,НовиСадуређујусеОдлуком

оусклађивањуОдлукеоорганизовањуЈавногпредузећа„Информатика”,
НовиСад(„СлужбенилистградаНовогСада”,број47/16)иСтатутомЈКП
„Информатика”НовиСадод20.октобра2016.године.

Радноместоипослови:
ДиректорЈКП„Информатика”,НовиСад.
ДиректорЈКП„Информатика”,НовиСадпрeдстaвљaизaступaЈавно

предузеће,oргaнизуjeирукoвoдипрoцeсoмрaдa,вoдипoслoвaњeЈавног
предузећа,oдгoвaрaзaзaкoнитoстрaдaЈавногпредузећа,кaoизaрeaлизa
циjуoдлукaидругихaкaтaСкупштинeградаНовогСада,Грaдoнaчeлникa
градаНовогСадаиГрaдскoгвeћa градаНовогСада,прeдлaжeдугoрoч
нии срeдњoрoчниплaнпoслoвнe стрaтeгиje и рaзвoja и oдгoвoрaн je зa
њихoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe гoдишњи, oднoснo трoгoдишњи прoгрaм
пoслoвaњa и oдгoвoрaн je зaњeгoвo спрoвoђeњe, прeдлaжeфинaнсиjскe
извeштajeЈавногпредузећа,извршaвaoдлукeНaдзoрнoгoдбoрa,бирaиз
вршног дирeктoра, зaкључуje угoвoрe o рaду сa извршним дирeктoром,
у склaду сa зaкoнoм кojим сe урeђуjу рaдни oднoси, бира представнике
Јавногпредузећаускупштинидруштавакапиталачијијејединивласник
Јавно предузеће, дoнoси aкт o систeмaтизaциjи, и врши другe пoслoвe
oдрeђeнeзaкoнoм,оснивачкимактомиСтaтутoмЈавногпредузећа.

Условизаименовањедиректора:
1.дajeпунoлeтнoипoслoвнoспoсoбнoлице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у

трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским
студиjaмaуoбимуoднajмaњe240EСПБбoдoвa,мaстeрaкaдeмскимсту
диjaмa,мaстeрструкoвнимстудиjaмa,спeциjaлистичкимaкaдeмскимсту
диjaмaилиспeциjaлистичкимструкoвнимстудиjaмa,

3.дaимaнajмaњeпeтгoдинaрaднoгискуствaнaпoслoвимaзaкoje
сeзaхтeвaвисoкooбрaзoвaњeизтaчкe2.Условазаименовањедиректора,

4.дaимaнajмaњeтригoдинeрaднoгискуствaнaпoслoвимaкojису
пoвeзaнисaпoслoвимaЈКП„Информатика”,НовиСад,

5.дaпoзнajeoблaсткoрпoрaтивнoгупрaвљaњa,
6.дaимaрaднoискуствoуoргaнизoвaњурaдaивoђeњупoслoвa,
7.дaниjeчлaнoргaнaпoлитичкeстрaнкe,oднoснoдaмуjeoдрeђeнo

мирoвaњeувршeњуфункциjeуoргaнупoлитичкeстрaнкe,
8.дaлицениjeoсуђивaнонaкaзнузaтвoрaoднajмaњeшeстмeсeци,
9.дaмунисуизрeчeнeмeрeбeзбeднoстиусклaдусaзaкoнoмкojим

сeурeђуjукривичнaдeлa,итo:
–oбaвeзнoпсихиjaтриjскoлeчeњeичувaњeуздрaвствeнojустaнoви,
–oбaвeзнoпсихиjaтриjскoлeчeњeнaслoбoди,
–oбaвeзнoлeчeњeнaркoмaнa,

–oбaвeзнoлeчeњeaлкoхoличaрa,и
–зaбрaнaвршeњaпoзивa,дeлaтнoстиидужнoсти.
Стручнаоспособљеност, знања ивештинекандидатазаименовање

директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и
доказеподнетеузпријавунајавниконкурс,писаномиусменомпровером,
односнонадругиодговарајућиначинсходнопотребамарадаЈавногпреду
зећа,ускладусазакономкојимсеуређујеправниположајјавнихпредуз
ећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„СлужбенигласникРС”,број65/16).

Директорсеименујенапериододчетиригодине.
Месторада:
НовиСад,БулеварцараЛазара3.
Рокзаподношењепријаве:
Рокзаподношењепријавеје30данаипочињедатеченаредногдана

одданаобјављивања јавногконкурсау„СлужбеномгласникуРепублике
Србије”.

Пријаванајавниконкурссадржи:имеипрезимекандидата,датуми
месторођења,адресустановања,податкеообразовању,податкеоврстии
дужинирадногискустваскраткимописомпослованакојимајекандидат
радио до подношења пријаве на Јавни конкурс и одговорности на тим
пословима,податкеостручномусавршавању,иподаткеопосебнимобла
стимазнања.

ЛицезадуженозадавањеобавештењаојавномконкурсујеМаријана
ДукићМијатовић,контакттелефон021/526970.

Адресанакојусеподносепријаве:
Комисији за спровођење конкурса за избор директора, Жарка

Зрењанина2,спратII,соба25,саназнаком:„Зајавниконкурс–заизбор
директораЈКП’Информатика’,НовиСад”.

Доказикојисеприлажуузпријаву:
1.изводизматичнекњигерођених,
2.дипломуостеченомвисокомобразовању,
3. исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други

актииз којих седоказуједаима најмањепет годинарадногискуствана
пословимазакојесезахтевависокообразовање(тачка3.Условазаимено
вањедиректора),односнодаиманajмaњeтригoдинeрaднoгискуствaнa
пoслoвимaкojисупoвeзaнисaпoслoвимaЈКП„Информатика”,НовиСад,
каоидаимарадноискуствоуорганизовањурадаивођењупослова(тач.4.
и6.Условазаименовањедиректора),

4. изјавадатапод пуномматеријалномикривичномодговорношћу
далиценијечлaнoргaнaпoлитичкeстрaнкe,oднoснoдaму jeoдрeђeнo
мирoвaњeувршeњуфункциjeуoргaнупoлитичкeстрaнкe,

5.потврданадлежногорганадалиценијеосуђиванонaкaзнузaтвoрa
oднajмaњeшeстмeсeци,и

6. потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa зaкoнoм кoj
им сe урeђуjу кривичнa дeлa, није изречена мера безбедности oбaвeзнo
психиjaтриjскo лeчeњeи чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнoпси
хиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo
лeчeњeaлкoхoличaрaизaбрaнaвршeњaпoзивa,дeлaтнoстиидужнoсти.

Свидоказиприлажусеуоригиналуилифотокопијикојајеоверена
коднадлежногоргана.

Неблаговремене,неразумљивеипријавеузкојенисуприложенисви
потребнидокази,Комисијазаспровођењеконкурсазаизбордиректораће
одбацитизакључкомпротивкоганиједопуштенапосебнажалба.

Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике
Србије‘”,„Службеномлисту градаНовогСада”,у дневномлисту„Днев
ник”,каоина званичној интернетпрезентацијиСкупштинеградаНовог
Сада,www.skupstinans.rs. 1715167

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ САДА на основу члана 39. За
конаојавнимпредузећима(„СлужбенигласникРС”,број15/16)иОдлуке
о спровођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног
предузећа„Пут”,НовиСад,оглашавајавниконкурс

–заизбордиректораЈавногкомуналногпредузећа„Пут”,НовиСад.
Подациојавномпредузећу:
Јавнокомуналнопредузеће„Пут”,НовиСад,Руменачкаулица150а.
Mатични број: 08179115, ПИБ, 100187770 уписано у Агенцији за

привреднерегистре,бројБД75065/05од7.јула2005.године.
Претежнаделатност:42.11Изградњапутеваиаутопутева.
Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Пут”, Нови Сад

уређује се Одлуком о усклађивању Одлуке о организовању комуналне
раднеорганизацијезапутеве„Пут”уНовомСадукаојавногкомуналног
предузећа(„СлужбенилистградаНовогСада”,број47/16).

Радноместо:
ДиректорЈавногкомуналногпредузећа„Пут”,НовиСад.
ДиректорЈавногкомуналногпредузећа„Пут”,НовиСадпредставља

изаступаЈавнопредузеће,организујеируководипроцесомрада,водипо
словањеЈавногпредузећа, одговаразазаконитострадаЈавногпредузећа,
каоизареализацијуодлукаидругихакатаСкупштинеГрада,Градоначе
лникаиГрадскогвећа, предлажедугорочниисредњорочнипланпослов
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 уговорео раду саизвршнимдиректором, у складу
сазакономкојимсеуређујурадни односи,бирапредставнике Јавногпр
едузећа у скупштини друштава капитала чији је једини власник Јавно
предузеће,доносиактосистематизацији,ивршидругепословеодређене
законом,оснивачкимактомиСтатутомЈавногпредузећа.

Условизаименовањедиректора:
1.дајепунолетноипословноспособнолице,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у

трајању од најмање четири године, односно на основним академским
студијамауобимуоднајмање240ЕСПБбодова,мастеракадемскимстуди
јама,мастерструковнимстудијама,специјалистичкимакадемскимстуди
јамаилиспецијалистичкимструковнимстудијама,

3.даиманајмањепетгодинарадногискустванапословимазакоје
сезахтевависокообразовањеизтачке2.Условазаименовањедиректора,

4.даиманајмањетригодинерадногискустванапословимакојису
повезанисапословимаЈавногпредузећа,

5.дапознајеобласткорпоративногуправљања,
6.даимарадноискуствоуорганизовањурадаивођењупослова,
7.данијечланорганаполитичкестранке,односнодамујеодређено

мировањеувршењуфункцијеуоргануполитичкестранке,
8.далиценијеосуђиванонаказнузатвораоднајмањешестмесеци,
9.дамунисуизреченемеребезбедностиускладусазакономкојим

сеуређујукривичнадела,ито:
–обавезнопсихијатријсколечењеичувањеуздравственојустанови,
–обавезнопсихијатријсколечењенаслободи,
–обавезнолечењенаркомана,
–обавезнолечењеалкохоличара,и
–забранавршењапозива,делатностиидужности.
Стручнаоспособљеност, знања ивештинекандидатаза именовање

директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и
доказеподнетеузпријавунајавниконкурс,писаномиусменомпровером,
односнонадругиодговарајућиначинсходнопотребамарадаЈавногкому
налног предузећа, у складу са законом којим се уређује правни положај
јавнихпредузећа иУредбомомерилима заименовањедиректора јавног
предузећа(„СлужбенигласникРепубликеСрбије”,број65/16).

Директорсеименујенапериододчетиригодине.
Месторада:
НовиСад,Руменачкаулица150а.
Рокзаподношењепријава:
Рокзаподношењепријаваје30данаипочињедатеченаредногдана

одданаобјављивања јавногконкурсау„Службеномгласнику Републике
Србије”.

Пријаванајавниконкурссадржи:имеипрезимекандидата,датуми
месторођења,адресустановања,податкеообразовању,податкеоврстии
дужинирадногискустваскраткимописомпослованакојимајекандидат
радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим
пословима,податкеостручномусавршавањуиподаткеопосебнимобла
стимазнања.

ЛицезадуженозадавањеобавештењаојавномконкурсујеМаријана
ДукићМијатовић,контакттелефон021/526970.

Адресанакојусеподносепријаве:
Комисијизаспровођењеконкурсазаизбордиректора,УлицаЖарка

Зрењанина2,спратII,соба25,саназнаком:„Зајавниконкурс–заизбор
директораЈавногкомуналногпредузећа’Пут’,НовиСад”.

Доказикојисеприлажуузпријаву:
1.изводизматичнекњигерођених,
2.дипломуостеченомвисокомобразовању,
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),односнодаима најмањетригодинерадногиску
ства на пословима који су повезани са пословима Јавног комуналног
предузећа„Пут”,НовиСад,каоидаимарадноискуствоуорганизовању
радаивођењупослова(тач.4.и6.Условазаименовањедиректора),

4. изјавадатапод пуномматеријалномикривичном одговорношћу
да лице није чланоргана политичке странке, односно даму је одређено
мировањеувршењуфункцијеуоргануполитичкестранке,

5. потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну за
твораоднајмањешестмесеци,и

6. потврданадлежногорганада лицу, ускладусазакономкојимсе
уређују кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно пси
хијатријсколечењеичувањеу здравственојустанови, обавезнопсихија
тријсколечењенаслободи, обавезнолечењенаркомана,обавезнолечење
алкохоличараизабранавршењапозива,делатностиидужности.

Свидоказиприлажусеуоригиналуилифотокопијикојајеоверена
коднадлежногоргана.

Неблаговремене,неразумљивеипријавеузкојенисуприложенисви
потребнидокази,Комисијазаспровођењеконкурсазаизбордиректораће
одбацитизакључкомпротивкоганиједопуштенапосебнажалба.

Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике Ср
бије”,„СлужбеномлистуградаНовогСада”,удневномлисту„Дневник”,
каоиназваничној интернетпрезентацијиСкупштинеградаНовогСада,
www.skupstinans.rs. 1715167



СКУПШТИНАГРАДАНОВОГСАДАнаосновучлана39.Закона
ојавнимпредузећима(„СлужбенигласникРС”,број15/16)иОдлукеосп
ровођењујавногконкурсазаизбордиректораЈавногпредузећа„Спортски
ипословницентарВојводина”,НовиСад,оглашавајавниконкурс

–заизбордиректораЈавногпредузећа„Спортскиипословницентар
Војводина”,НовиСад.

Подациојавномпредузећу:
Јавно предузеће „Спортски и пословни центар Војводина”, Нови

Сад,Сутјеска2.
Матичниброј:08157359.
Уписано код Aгeнциje зa приврeднe рeгистрe, пoд брojeм БД

8175/2005од24.марта2005.године.
ПИБ:100236311.
Претежнаделатност:93.11Делатностспортскихобјеката.
Пословање и рад Јавног предузећа „Спортски и пословни центар

Војводина”,НовиСадуређујусеОдлукомоусклађивањуОдлукеоорган
изовањураднеорганизацијеСпортски ипословницентар „Војводина” у
оснивањукаојавногпредузећа(„СлужбенилистградаНовогСада”,број
47/16)иСтатутомJавногпредузећа„Спортскиипословницентар„Војвод
ина”,Нови Сад од 11. октобра 2016. године, на који јеСкупштина дала
сагласност(„СлужбенилистградаНовогСада”,број71/16).

Радноместоипослови:
Директор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војвод

ина”,НовиСад.
Директор Јавног предузећа „Спортски и пословни центар Војво

дина” НовиСадпрeдстaвљaи зaступa Јавнопредузеће,oргaнизуjeиру
кoвoди прoцeсoм рaдa, вoди пoслoвaњe Јавног предузећа, oдгoвaрa зa
зaкoнитoстрaдa Јавногпредузећа, кaoи зa рeaлизaциjу oдлукaидругих
aкaтa Скупштинe града Новог Сада, Грaдoнaчeлникa града Новог Сада
и Грaдскoг вeћa градаНовог Сада, прeдлaжe дугoрoчни и срeдњoрoчни
плaнпoслoвнeстрaтeгиjeирaзвojaиoдгoвoрaнjeзaњихoвoспрoвoђeњe,
прeдлaжeгoдишњи,oднoснoтрoгoдишњипрoгрaмпoслoвaњaиoдгoвoрaн
je зa њeгoвo спрoвoђeњe, прeдлaжe финaнсиjскe извeштaje Јавног пре
дузећа, извршaвa oдлукe Нaдзoрнoг oдбoрa, бирa извршног дирeктoра,
зaкључуjeугoвoрeoрaдусaизвршнимдирeктoром,усклaдусaзaкoнoм
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,
оснивачкимактомиСтaтутoмЈавногпредузећа.

Условизаименовањедиректора:
1.дajeпунoлeтнoипoслoвнoспoсoбнoлице,
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у

трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним aкaдeмским
студиjaмaуoбимуoднajмaњe240EСПБбoдoвa,мaстeрaкaдeмскимсту
диjaмa,мaстeрструкoвнимстудиjaмa,спeциjaлистичкимaкaдeмскимсту
диjaмaилиспeциjaлистичкимструкoвнимстудиjaмa,

3.дaимaнajмaњeпeтгoдинaрaднoгискуствaнaпoслoвимaзaкoje
сeзaхтeвaвисoкooбрaзoвaњeизтaчкe2.Условазаименовањедиректора,

4.дaимaнajмaњeтригoдинeрaднoгискуствaнaпoслoвимaкojису
пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног предузећа „Спортски и пословни центар
Војводина”,НовиСад,

5.дaпoзнajeoблaсткoрпoрaтивнoгупрaвљaњa,
6.дaимaрaднoискуствoуoргaнизoвaњурaдaивoђeњупoслoвa,
7.дaниjeчлaнoргaнaпoлитичкeстрaнкe,oднoснoдaмуjeoдрeђeнo

мирoвaњeувршeњуфункциjeуoргaнупoлитичкeстрaнкe,
8.дaлицениjeoсуђивaнонaкaзнузaтвoрaoднajмaњeшeстмeсeци,
9.дaмунисуизрeчeнeмeрeбeзбeднoстиусклaдусaзaкoнoмкojим

сeурeђуjукривичнaдeлa,итo:
–oбaвeзнoпсихиjaтриjскoлeчeњeичувaњeуздрaвствeнojустaнoви,
–oбaвeзнoпсихиjaтриjскoлeчeњeнaслoбoди,
–oбaвeзнoлeчeњeнaркoмaнa,
–oбaвeзнoлeчeњeaлкoхoличaрa,и
–зaбрaнaвршeњaпoзивa,дeлaтнoстиидужнoсти.
Стручнаоспособљеност, знања ивештинекандидатазаименовање

директора Јавног предузећа оцењују се увидом у податке из пријаве и
доказеподнетеузпријавунајавниконкурс,писаномиусменомпровером,
односнонадругиодговарајућиначинсходнопотребамарадаЈавногпреду
зећа,ускладусазакономкојимсеуређујеправниположајјавнихпредуз
ећа и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа
(„СлужбенигласникРС”,број65/16).

Директорсеименујенапериододчетиригодине.
Месторада:
НовиСад,Сутјеска2.
Рокзаподношењепријаве:
Рокзаподношењепријавеје30данаипочињедатеченаредногдана

одданаобјављивања јавногконкурсау„Службеномгласнику Републике
Србије”.
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Пријаванајавниконкурссадржи:имеипрезимекандидата,датуми

месторођења,адресустановања,податкеообразовању,податкеоврстии
дужинирадногискустваскраткимописомпослованакојимајекандидат
радио до подношења пријаве на јавни конкурс и одговорности на тим
пословима,податкеостручномусавршавању,иподаткеопосебнимобла
стимазнања.

ЛицезадуженозадавањеобавештењаојавномконкурсујеМаријана
ДукићМијатовић,контакттелефон021/526970.

Адресанакојусеподносепријаве:
Комисијизаспровођењеконкурсазаизбордиректора,УлицаЖарка

Зрењанина2,спратII,соба25,саназнаком:„Зајавниконкурс–заизбор
директораЈавногпредузећа’СпортскиипословницентарВојводина’,Но
виСад”.

Доказикојисеприлажуузпријаву:
1.изводизматичнекњигерођених,
2.дипломуостеченомвисокомобразовању,
3. исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други

актииз којих седоказуједаима најмањепет годинарадногискуствана
пословимазакојесе захтевависокообразовање (тачка3.Условазаиме
новањедиректора),односнодаиманajмaњeтригoдинeрaднoгискуствa
нaпoслoвимaкojисупoвeзaнисaпoслoвимaЈавногпредузећа„Спортски
и пословни центар Војводина”,Нови Сад, као и да има радно искуство
уорганизовањурадаивођењупослова(тач.4.и6. Условазаименовање
директора),

4. Изјавадатапод пуномматеријалномикривичномодговорношћу
далиценијечлaнoргaнaпoлитичкeстрaнкe,oднoснoдaму jeoдрeђeнo
мирoвaњeувршeњуфункциjeуoргaнупoлитичкeстрaнкe,

5.потврданадлежногорганадалиценијеосуђиванонaкaзнузaтвoрa
oднajмaњeшeстмeсeци,и

6. Потврда надлежног органа да лицу, у склaду сa зaкoнoм кoj
им сe урeђуjу кривичнa дeлa, није изречена мера безбедности oбaвeзнo
психиjaтриjскo лeчeњeи чувaњe у здрaвствeнoj устaнoви, oбaвeзнoпси
хиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди, oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa, oбaвeзнo
лeчeњeaлкoхoличaрaизaбрaнaвршeњaпoзивa,дeлaтнoстиидужнoсти.

Свидоказиприлажусеуоригиналуилифотокопијикојајеоверена
коднадлежногоргана.

Неблаговремене,неразумљивеипријавеузкојенисуприложенисви
потребнидокази,Комисијазаспровођењеконкурсазаизбордиректораће
одбацитизакључкомпротивкоганиједопуштенапосебнажалба.

Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике
Србије”, „Службеномлисту градаНовогСада“, у дневномлисту „Днев
ник”,каоина званичној интернетпрезентацијиСкупштинеградаНовог
Сада,www.skupstinans.rs. 1715167

СКУПШТИНАОПШТИНЕБОСИЛЕГРАДна основу члана 36.
став3.ичлана37.Законаојавнимпредузећима(„СлужбенигласникРС”,
број15/16)иОдлукеспровођењујавногконкурсазаизбордиректораЈав
ногпредузећазакомуналијеиуслуге„Услуга”број06129/2017од27.ап
рила2017.године,објављујеогласојавномконкурсу

–заизбордиректораЈавногпредузећазакомуналијеиуслуге„Услуга”.
1.РасписујесејавниконкурсзаизбордиректораЈавнопредузећеза

комуналијеиуслуге„Услуга”,чији јеоснивачопштинаБосилеградради
именовањанапериододчетиригодине.

2.Подациојавномпредузећу:
ЈавнопредузећепослујеподпословнимименомЈавнопредузећеза

комуналијеиуслуге„Услуга”.
Скраћенопословноиме:JП„Услуга”.
СедиштеБосилеград,Добродолскипотокб.б.
Матичниброј7357362.
ПИБ100981084.
ПословањеЈавногпредузећауређенојеОдлукомоусклађивањупо

словањаЈавногпредузећазакомуналијеиуслуге„Услуга”Босилеградиз
БосилеградасаЗакономојавнимпредузећима(„Службенигласникграда
Врања”,број28/16).

3.Јавниконкурссеспроводизарадноместо:
ДиректораЈавногпредузећезакомуналијеиуслуге„Услуга”.
Директорсеименујенапериододчетиригодине.
4.УсловизаименовањедиректораЈавногпредузећа:
Кандидатзаизбор,односноименовањедиректораЈавногпредузеће

закомуналијеиуслуге„Услуга”мораиспунитиследећеуслове:
–дајепунолетноипословноспособнолице;
–даимастеченовисокообразовањенаосновнимстудијамаутраја

њуоднајмањечетиригодине,односнонаосновнимакадемскимстудијама
уобимуоднајмање240ЕСПБбодова,мастеракадемскимстудијама,ма
стерструковнимстудијама,специјалистичкимакадемскимстудијамаили
специјалистичкимструковнимстудијама;

–даиманајмањепетгодинарадногискустванапословимазакојесе
захтевависокообразовањеизалинеје2оветачке;

–даиманајмањетригодинерадногискустванапословимакојису
повезанисапословимаЈавногпредузећа;

–дапознајеобласткорпоративногуправљања;
–даимарадноискуствоуорганизовањурадаивођењупослова;
–данијечланорганаполитичкестранке,односнодамујеодређено

мировањеувршењуфункцијеуоргануполитичкестранке;
–данијеосуђиванонаказнузатвораоднајмањешестмесеци;
–дамунисуизреченемеребезбедностиускладусазакономкојимсе

уређујукривичнадела,ито:
а)обавезнопсихијатријсколечењеичувањеуздравственојустанови;
б)обавезнопсихијатријсколечењенаслободи;
в)обавезнолечењенаркомана;
г)обавезнолечењеалкохоличара;
д)забранавршењапозива,делатностиидужности.
5.Стручнаоспособљеност,знањаивештинекандидатаоцењујусеу

изборномпоступкуувидомуподаткеизпријавеидоказеподнетеузпри
јаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други
одговарајућиначинсходнопотребамарадаЈавногпредузећа,ускладуса
Закономкојим сеуређујеправниположај јавнихпредузећаиУредбомо
мерилимазаименовањедиректора јавногпредузећа („Службенигласник
РС”,број65/16).

6.Месторада:Босилеград,наадресиседиштаЈавногпредузећа.
7.Рокзаподношењепријава:30данаодданаобјављивањаовогјав

ногконкурсау„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”.
8.Пријаванајавниконкурссадржи:имеипрезимекандидата,датум

иместорођења,адресустановања,бројтелефона,emailадресу,податкео
образовању,податкеоврстиидужинирадногискуства,податкеопозна
вањукорпоративногуправљањаиподаткеопосебнимобластимазнања.

Узпријавусаличномирадномбиографијом(санавођењемнакојим
пословима,сакојомстручномспремомиукомпериодујестеченорадно
искустводоподношењапријава)прилажуседоказиоиспуњеностиуслова
уоригиналуилиоверенојфотокопији,ито:

–изводизматичнекњигерођених(издатускладусаЗакономома
тичнимкњигама),

– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног
центразасоцијалнирад),

–уверењеодржављанствуРС (не старијеодшестмесециуодно
сунаданобјављивањајавногконкурсау„СлужбеномгласникуРепублике
Србије”),

–дипломаостручнојспреми,
–исправекојимаседоказујерадноискуство(потврдеилидругиакти

изкојихседоказујенајмањепетгодинарадногискустванапословимаза
којесезахтевависокообразовање),

–исправе којима се доказује радноискуствонапословима који су
повезанисапословимајавногпредузећа(потврдеилидругиактиизкојих
седоказуједалицеиманајмањетригодинерадногискустванапословима
којисуповезанисапословимаЈавногпредузећа,сакраћимописомпосло
вакојејеобављаодоподношењапријава),

–исправекојимаседоказујерадноискуствоуорганизовањурадаи
вођењупослова(потврдеилидругиактиизкојихседоказуједалицеима
радноискуствоуорганизовањурадаивођењупослова),

–изјавакандидатадатаподкривичномиматеријалномодговорно
шћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировањеувршењуфункцијеуоргануполитичкестранке,

–уверењенадлежногорганадалиценијеосуђиванонаказнузатвора
однајмањешестмесецииуверењенадлежногорганадамунисуизречене
меребезбедностиускладусазакономкојимсеуређујукривичнадела,ито:

a)обавезнопсихијатријсколечењеичувањеуздравственојустанови;
б)обавезнопсихијатријсколечењенаслободи;
в)обавезнолечењенаркомана,
г)обавезнолечењеалкохоличара;
д)забранавршењапозива,делатностиидужности
Неблаговремене,неразумљивеипријавеузкојенисуприложенисви

потребнидокази,Комисијаћеодбацитизакључкомпротивкоганиједопу
штенапосебнажалба.

9.Адресанакојусеподносепријаве:Пријаванајавниконкурссадо
кументацијомидоказимаподносесеузапечаћенојковерти,препорученом

пошиљкомпутемпоштеилиличнопрекопријемнеканцеларијеорга
наОпштине,Комисијизаспровођењеконкурсазаизбордиректорајавних
предузећачијијеоснивачопштинаБосилеград,наадресу:Скупштинаоп
штинеБосилеград,Комисијизаспровођењеконкурсазаизбордиректора
јавнихпредузећачијијеоснивачопштинаБосилеград,саназнаком:„При
јаванаконкурс–неотварај”,ГеоргиДимитрова82,17540Босилеград.

10.ЛицезадуженозадавањеобавештењаојавномконкурсујеВла
димирСтојнев,чланКомисије,emailadresa:vladimirfilozof@gmail.com,
бројтелефона065/5698545свакоградногданаод8,00до14.00часова.
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СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БОСИЛЕГРАД на основу члана 36
став3.ичлана37.Законаојавнимпредузећима(„СлужбенигласникРС”,
број15/16)иОдлукеспровођењујавногконкурсазаизбордиректораЈав
ногпредузећаВетеринарскаамбуланта„Босилеград”број06129/2017од
27.априла2017.године,објављујеогласојавномконкурсу
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–заизбордиректораЈавногпредузећaВетеринарскаамбуланта„Бо

силеград”.
1.Расписује се јавниконкурс заизбордиректора Јавногпредузећa

Ветеринарскаамбуланта„Босилеград”,чији јеоснивачопштинаБосиле
градрадиименовањанапериододчетиригодине.

2.Подациојавномпредузећу:
ЈавнопредузећепослујеподпословнимименомЈавнопредузећеВе

теринарскаамбуланта„Босилеград”.
СкраћенопословноимеЈ.П.Ветеринарскаамбуланта„Босилеград”.
СедиштеБосилеград,Добродолскипотокб.б.
Матичниброј20734949.
ПИБ107069615.
ПословањеЈавногпредузећауређенојеОдлукомоусклађивањупо

словањаЈавногпредузећаВетеринарскаамбуланта„Босилеград”саЗако
номојавнимпредузећима(„СлужбенигласникградаВрања”,број28/16).

3.Јавниконкурссеспроводизарадноместо:
ДиректораЈавногпредузећaВетеринарскаамбуланта„Босилеград”
Директорсеименујенапериододчетиригодине.
4.УсловизаименовањедиректораЈавногпредузећа:
Кандидатзаизбор,односноименовањедиректораЈавногпредузећa

Ветеринарскаамбуланта„Босилеград”мораиспунитиследећеуслове:
–дајепунолетноипословноспособнолице;
–даимастеченовисокообразовањенаосновнимстудијамаутраја

њуоднајмањечетиригодине,односнонаосновнимакадемскимстудијама
уобимуоднајмање240ЕСПБбодова,мастеракадемскимстудијама,ма
стерструковнимстудијама,специјалистичкимакадемскимстудијамаили
специјалистичкимструковнимстудијама;

–даиманајмањепетгодинарадногискустванапословимазакојесе
захтевависокообразовањеизалинеје2оветачке;

–даиманајмањетригодинерадногискустванапословимакојису
повезанисапословимаЈавногпредузећа;

–дапознајеобласткорпоративногуправљања;
–даимарадноискуствоуорганизовањурадаивођењупослова;
–данијечланорганаполитичкестранке,односнодамујеодређено

мировањеувршењуфункцијеуоргануполитичкестранке;
–данијеосуђиванонаказнузатвораоднајмањешестмесеци;
–дамунисуизреченемеребезбедностиускладусазакономкојимсе

уређујукривичнадела,ито:
а)обавезнопсихијатријсколечењеичувањеуздравственојустанови;
б)обавезнопсихијатријсколечењенаслободи;
в)обавезнолечењенаркомана;
г)обавезнолечењеалкохоличара;
д)забранавршењапозива,делатностиидужности.
5.Стручнаоспособљеност, знањаивештинекандидатаоцењујусеу

изборномпоступкуувидомуподаткеизпријавеидоказеподнетеузпријаву
на јавниконкурс,писаномиусменомпровером,односнонадругиодгова
рајућиначинсходнопотребамарадаЈавногпредузећа,ускладусаЗаконом
којимсеуређујеправниположајјавнихпредузећаиУредбомомерилимаза
именовањедиректорајавногпредузећа(„СлужбенигласникРС”,број65/16).

6.Месторада:Босилеград,наадресиседиштаЈавногпредузећа.
7.Рокзаподношењепријава:30данаодданаобјављивањаовогјав

ногконкурсау„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”.
8.Пријаванајавниконкурссадржи:имеипрезимекандидата,датум

иместорођења,адресустановања,бројтелефона,emailадресу,податкео
образовању,податкеоврстиидужинирадногискуства,податкеопозна
вањукорпоративногуправљањаиподаткеопосебнимобластимазнања.

Узпријавусаличномирадномбиографијом(санавођењемнакојим
пословима,сакојомстручномспремомиукомпериодујестеченорадно
искустводоподношењапријава)прилажуседоказиоиспуњеностиуслова
уоригиналуилиоверенојфотокопији,ито:

–изводизматичнекњигерођених(издатускладусаЗакономома
тичнимкњигама),

– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног
центразасоцијалнирад),

–уверењеодржављанствуРС (не старијеодшестмесециуодно
сунаданобјављивањајавногконкурсау„СлужбеномгласникуРепублике
Србије”),

–дипломаостручнојспреми,
–исправекојимаседоказујерадноискуство(потврдеилидругиакти

изкојихседоказујенајмањепетгодинарадногискустванапословимаза
којесезахтевависокообразовање),

–исправе којима се доказује радноискуствонапословима који су
повезанисапословимајавногпредузећа(потврдеилидругиактиизкојих
седоказуједалицеиманајмањетригодинерадногискустванапословима
којисуповезанисапословимаЈавногпредузећа,сакраћимописомпосло
вакојејеобављаодоподношењапријава),

–Исправекојимаседоказујерадноискуствоуорганизовањурадаи
вођењупослова(потврдеилидругиактиизкојихседоказуједалицеима
радноискуствоуорганизовањурадаивођењупослова),

–изјавакандидатадатаподкривичномиматеријалномодговорно
шћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировањеувршењуфункцијеуоргануполитичкестранке,

–уверењенадлежногорганадалиценијеосуђиванонаказнузатвора
однајмањешестмесецииуверењенадлежногорганадамунисуизречене
меребезбедностиускладусазакономкојимсеуређујукривичнадела,ито:

a)обавезнопсихијатријсколечењеичувањеуздравственојустанови;
б)обавезнопсихијатријсколечењенаслободи;
в)обавезнолечењенаркомана,
г)обавезнолечењеалкохоличара;
д)забранавршењапозива,делатностиидужности
Неблаговеремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени

свипотребнидокази,Комисијаћеодбацити закључкомпротивкоганије
допуштенапосебнажалба.

9.Адресанакојусеподносепријаве:Пријаванајавниконкурссадо
кументацијомидоказимаподносесеузапечаћенојковерти,препорученом

пошиљкомпутемпоштеилиличнопрекопријемнеканцеларијеор
ганаОпштине,Комисијизаспровођењеконкурсазаизбордиректорајав
нихпредузећачијијеоснивачопштинаБосилеград,наадресу:Скупштина
општинеБосилеград

Комисији за спровођењеконкурса заизбордиректора јавнихпред
узећачијијеоснивачопштинаБосилеград,саназнаком:„Пријаванакон
курс–неотварај”,ГеоргиДимитрова82,17540Босилеград.

10.ЛицезадуженозадавањеобавештењаојавномконкурсујеВла
димирСтојнев,чланКомисије,emailadresa:vladimirfilozof@gmail.com,
бројтелефона065/5698545свакоградногданаод8,00до14,00часова.
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став3.ичлана37.Законаојавнимпредузећима(„СлужбенигласникРС”,
број15/16)иОдлукеспровођењујавногконкурсазаизбордиректораЈав
ног предузећa „Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград”,
број06129/2017од27.априла2017.године,објављујеогласојавномкон
курсу

–заизбордиректораЈавногпредузећa„Грађевинскоземљиштеипу
тевеопштинеБосилеград”.

1.Расписује се јавниконкурс заизбордиректора Јавногпредузећa
„ГрађевинскоземљиштеипутевеопштинеБосилеград” ,чијијеоснивач
општинаБосилеградрадиименовањанапериододчетиригодине.

2.Податциојавномпредузећу:
Јавно предузеће послује под пословним именом Јавног предузећa

„ГрађевинскоземљиштеипутевеопштинеБосилеград”.
СедиштеБосилеград,ГеоргиДимитрова81.
Матичниброј17396854.
ПИБ100981404.
Пословање Јавног предузећа уређено јеОдлукомо измениОдлуке

о усклађивању пословања Јавног предузећа „Дирекција за грађевинско
земљиштеипутевеопштинеБосилеград”(„СлужбенигласникградаВра
ња”,број36/16).

3.Јавниконкурссеспроводизарадноместо:
Директора Јавног предузећa „Грађевинско земљиште и путеве оп

штинеБосилеград”
Директорсеименујенапериододчетиригодине.
4.УсловизаименовањедиректораЈавногпредузећа:
Кандидатзаизбор,односноименовањедиректораЈавногпредузећa

„Грађевинско земљиште и путеве општине Босилеград” мора испунити
следећеуслове:

–дајепунолетноипословноспособнолице;
–даимастеченовисокообразовањенаосновнимстудијамаутраја

њуоднајмањечетиригодине,односнонаосновнимакадемскимстудијама
уобимуоднајмање240ЕСПБбодова,мастеракадемскимстудијама,ма
стерструковнимстудијама,специјалистичкимакадемскимстудијамаили
специјалистичкимструковнимстудијама;

–даиманајмањепетгодинарадногискустванапословимазакојесе
захтевависокообразовањеизалинеје2оветачке;

–даиманајмањетригодинерадногискустванапословимакојису
повезанисапословимаЈавногпредузећа;

–дапознајеобласткорпоративногуправљања;
–даимарадноискуствоуорганизовањурадаивођењупослова;
–данијечланорганаполитичкестранке,односнодамујеодређено

мировањеувршењуфункцијеуоргануполитичкестранке;
–данијеосуђиванонаказнузатвораоднајмањешестмесеци;
–дамунисуизреченемеребезбедностиускладусазакономкојимсе

уређујукривичнадела,ито:
а)обавезнопсихијатријсколечењеичувањеуздравственојустанови;
б)обавезнопсихијатријсколечењенаслободи;
в)обавезнолечењенаркомана;
г)обавезнолечењеалкохоличара;
д)забранавршењапозива,делатностиидужности.
5.Стручнаоспособљеност,знањаивештинекандидатаоцењујусеу

изборномпоступкуувидомуподаткеизпријавеидоказеподнетеузпри
јаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером, односно на други
одговарајућиначинсходнопотребамарадаЈавногпредузећа,ускладуса
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Закономкојим сеуређујеправниположај јавнихпредузећаиУредбомо
мерилимазаименовањедиректора јавногпредузећа („Службенигласник
РС”,број65/16).

6.Месторада:Босилеград,наадресиседиштаЈавногпредузећа.
7.Рокзаподношењепријава:30данаодданаобјављивањаовогјав

ногконкурсау„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”.
8.Пријаванајавниконкурссадржи:имеипрезимекандидата,датум

иместорођења,адресустановања,бројтелефона,emailадресу,податкео
образовању,податкеоврстиидужинирадногискуства,податкеопозна
вањукорпоративногуправљањаиподаткеопосебнимобластимазнања.

Узпријавусаличномирадномбиографијом(санавођењемнакојим
пословима,сакојомстручномспремомиукомпериодујестеченорадно
искустводоподношењапријава)прилажуседоказиоиспуњеностиуслова
уоригиналуилиоверенојфотокопији,ито:

–изводизматичнекњигерођених(издатускладусаЗакономома
тичнимкњигама),

– уверење о пословној способности (издато од стране надлежног
центразасоцијалнирад),

–уверењеодржављанствуРС (не старијеодшестмесециуодно
сунаданобјављивањајавногконкурсау„СлужбеномгласникуРепублике
Србије”),

–дипломаостручнојспреми,
–исправекојимаседоказујерадноискуство(потврдеилидругиакти

изкојихседоказујенајмањепетгодинарадногискустванапословимаза
којесезахтевависокообразовање),

–исправе којима се доказује радноискуствонапословима који су
повезанисапословимајавногпредузећа(потврдеилидругиактиизкојих
седоказуједалицеиманајмањетригодинерадногискустванапословима
којисуповезанисапословимаЈавногпредузећа,сакраћимописомпосло
вакојејеобављаодоподношењапријава),

–исправекојимаседоказујерадноискуствоуорганизовањурадаи
вођењупослова(потврдеилидругиактиизкојихседоказуједалицеима
радноискуствоуорганизовањурадаивођењупослова),

–изјавакандидатадатаподкривичномиматеријалномодговорно
шћу да није члан органа политичке странке, односно да му је одређено
мировањеувршењуфункцијеуоргануполитичкестранке,

–уверењенадлежногорганадалиценијеосуђиванонаказнузатвораод
најмањешестмесецииуверењенадлежногорганадамунисуизреченемере
безбедностиускладусазакономкојимсеуређујукривичнадела,ито:

a)обавезнопсихијатријсколечењеичувањеуздравственојустанови;
б)обавезнопсихијатријсколечењенаслободи;
в)обавезнолечењенаркомана,
г)обавезнолечењеалкохоличара;
д)забранавршењапозива,делатностиидужности.
Неблаговремене,неразумљивеипријавеузкојенисуприложенисви

потребнидокази,Комисијаћеодбацитизакључкомпротивкоганиједопу
штенапосебнажалба.

9.Адресанакојусеподносепријаве:Пријаванајавниконкурссадо
кументацијомидоказимаподносесеузапечаћенојковерти,препорученом

пошиљкомпутемпоштеилиличнопрекопријемнеканцеларијеорга
наОпштине,Комисијизаспровођењеконкурсазаизбордиректорајавних
предузећачијијеоснивачопштинаБосилеград,наадресу:Скупштинаоп
штинеБосилеград,Комисијизаспровођењеконкурсазаизбордиректора
јавнихпредузећачијијеоснивачопштинаБосилеград,саназнаком:„При
јаванаконкурс–неотварај”,ГеоргиДимитрова82,17540Босилеград.

10.ЛицезадуженозадавањеобавештењаојавномконкурсујеВла
димирСтојнев,чланКомисије,emailadresa:vladimirfilozof@gmail.com,
бројтелефона065/5698545свакоградногданаод8,00до14,00часова.

 1715293

УЧИТЕЉСКИФАКУЛТЕТУБЕОГРАДУ,КраљицеНаталије43,
декан,расписујеконкурсзастицањезвањаизаснивањерадногодносаза:

1.ЈедногнаставникаузвањудоцентазаужeнаучнуобластМетодика
наставефизичкогваспитања,зарадсапунимраднимвременом;

Услови:Учитељскифакултет,Факултетзафизичковаспитање,науч
нозвање–докторнаука;

2.ЈедногнаставникаузвањудоцентазаужeнаучнуобластМетодика
физичкогваспитања,зарадсапунимраднимвременом;

Услови:Учитељскифакултет,Факултетзафизичковаспитање,науч
нозвање–докторнаука.

Узпријавунаконкурскандидатиподносебиографију,дипломуоза
вршеном факултету, доказ о стеченом академском и/или научном звању,
списакобјављенихрадоваисамерадове.

Пријаве сеподносеСекретаријатуФакултетау рокуод15данаод
данаобјављивањаконкурса.

Непотпунеинеблаговременепријавенећесеразматрати.АУ170382

СТУДЕНТСКИ КУЛТУРНИ ЦЕНТАР, КРАГУЈЕВАЦ, Управни
одбор,наосновучлана51.став1.тачка7.Законаоученичкомистудент
ском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10 и 55/13) и члана 26.
СтатутаУстанове,расписујеконкурс

– за именовање директора Установе Студентски културни центар
Крагујевац,напериододчетиригодине.

Услови:
–високообразовањенастудијамадругогстепена(дипломскеакадем

скестудије–мастер,специјалистичкеструковнестудијеилиспецијалистичке
академскестудије)илилицекојејестекловисокообразовањенаосновним
студијама у трајању од најмање четири године, филолошки, филозофски,
правниилиекономскифакултетилидругифакултетдруштвеногсмера,

–најмањепетгодинарадауобластиобразовањаиликултуре,
–данијеправоснажномпресудомосуђиванзакривичноделозакоје

јеизреченабезусловнаказназатвораутрајањуоднајмањетримесецаили
које је осуђено за: кривично дело насиље у породици, одузимањемало
летноглица,запуштањеилизлостављањемалолетноглицаилиродоскр
нављење;закривичноделопримањемитаилидавањамита;закривично
делоизгрупекривичнихделапротивполнеслободе,противправногсао
браћајаипротивчовечностиидругихдобаразаштићенихмеђународним
правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, ни лице за које је у
складусазаконом,утврђенодискриминативнопонашање,

–дамунијеизреченамеразаштитеоднасиља.
Пријавасадоказимаоиспуњавањуусловаподносисеурокуод15

данаодданаобјављивањаконкурса.
Неблаговременеинепотпунепријавећесеразматрати.
Узпријавунаконкурскандидаттребадаприложи:
–оверенуфотокопијудипломеостручнојспреми,
–потврдуорадномискуству,
–судскоуверењеданијеосуђиванзанапреднаведенакривичнадела,
–лекарскоуверењедаимапсихичку,физичкуиздравственуспособ

ностзарадуобразовнокултурнојустанови,
–изводизматичнекњигерођених,
–уверењеодржављанству.
Конкурснакомисијаћесакандидатима,којииспуњавајуусловекон

курса,обавитиразговорокојемћенакнаднобитиобавештени.
Пријавесапотпуномдокументацијомдоставитинаадресу:Устано

ваСтудентскикултурницентарКрагујевац,РадојаДомановића12,34000
Крагујевац,саназнаком:„Неотварати–пријавазаконкурс”,тел.034/33
5050,или336122. 1714980

судски огласи
ВИШИСУДУНИШУ

У предмету Вишег суда уНишу 5П2.18/16 туже
никуГвојићМаријануизПараћина,садананепознатој
адреси у иностранству, постављен је привремени за
ступник,азапривременогзаступникаодређенјеПетар
Ј.Костићадв.изНиша,Страхињићабана3.

Привременизаступникпредузимаћесвепарничне
радњеупоступкууместотуженика,сведоксеистине
појавипредсудомилидокЦентар за социјалнираду
Параћинунеобавестисуддајетуженикупоставиоста
ратеља.

5.П2.број18/16–ИзВишегсудауНишу.
 1715303

ДРУГИОСНОВНИСУДУБЕОГРАДУ

Упоступкукојисеводипредовимсудом7Пброј
397/16 између тужиоца Анђелка Лежајића, из Београ
да, Трише Кецлеровића 14, кога заступа Радоје Алек
сић из Београда, ВојводеМиленка 1, против туженог

Palmitessa Šavrić Patrizia, сада непознатог пребивали
шта и боравишта, на последњој познатој адреси Босе
Милићевић5, радиуговорененадлежности,поставља
сепривременизаступниктуженомитоадв.НиколаНи
колићизБеограда,ПопСтојанова3.

Упозоравасетуженидаћегапостављенизаступ
никзаступатипредДругимосновнимсудомуБеогра
ду,упредмету7П.број397/16,сведоксетужениили
његов пуномоћникне појаве пред судом, односно док
надлежниорганстаратељстванеобавестисуддајету
женомпоставиостараоца.

7.П.број397/16–ИзДругогосновногсудауБео
граду. 1714977

Позивајуселицакојаполажуправонанаслеђеиза
пок.ЈовановићНебојшебив.изДражња,Београдска50
одоцаЂорђаимајкеАне,рођеног27.септембра1957.
године,дасејавеДругомосновномсудууБеограду,Ка
танићева15,Београдусудници9/II,урокуод годину
данаодданаобјављивањаогласа.

1.О.број1893/16–ИзДругогосновногсудауБео
граду. 1715076

Предовимсудомутоку јепарничнипоступакпо
тужбитужиоцаДадовСлободанкеизБеограда,Влади
мираМитровића8г,чијијепуномоћникадвокатВесна
ТрлаићизНовогБеограда,СтојанаАралице20/16,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
иРепубликеСрбије,радиутврђења,укомпоступкује
туженом Бољанац Миодрагу постављен привремени
заступникадвокатСлавицаЖупанацизНовогБеогра
да,ЈуријаГагарина220/10,којићетуженогзаступатиу
овојпарнициииматисваправаидужностизаконског
заступника,сведоксетуженинепојави.

2.П.број4296/16–ИзДругогосновногсудауБео
граду. 1715291

ОСНОВНИСУДУВРАЊУ

Основни суд уВрању, као ванпарнични, по суди
ји ДрагануМитићу, поступајући по предлогу предла
гачаДошљакМирјанеизВрање,СлободанаПенезића
24/5,радипоништајаисправачека„УниКредит”банке,
а.д.–експозитураВрање,издатимнаимепок.супруга
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предлагачаДошњакВладе,бив.изВрања,нарасправи
27. априла 2017. године, на основу члана 200. ЗВПа,
објављујеследећиоглас.

Обавештавајусесалицакојаимајуинтересадаје
покренут поступак за амортизацију – поништење ис
праве бланко чека број 000000234237, 000000234238,
000000234239, 000000234240, 000000234241,
000000234242, 000000234243, 000000234244 и
000000234245, које је издала „УниКредит” банка а.д.
Београд–експозитураВрање,корисникуДошњакВла
ди,бив.изВрања,СлободанаПенезића24/5.

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
судкаоида судупружиобавештењео лицу кодкога
сеналазиисправе–чекови,урокуод30данаоддана
истицањаогласанаогласнојтаблисудаилиу„Службе
номгласникуРепубликеСрбије”.

Упозоравају се сва лица да уколико у одређеном
року овим гласомне пријаве исправе или пруже оба
вештењеолицукодкогасеналазеисправеилинепри
говореподнетомпредлогузапоништајисправа,даће
чековибитипоништени.

Упозораваседужник–противникпредлагачаиз
давалацчекова„УниКредит”банкаа.д.,Београд,екс
позитураВрање,данеможеиспунитиобавезупоизда
тимчековиманитиобновитиилизаменитичековекао
идаималацчекованеможепренетиправа–потражи
вањеизчекова.

Огласистакнутинаогласнојтаблисудаиобјавити
иу„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”.

Огласистакнутинаогласнојтаблисудаиобјавити
иу„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”.

Р.3.број302/17–ИзОсновногсудауВрању.
 1715199

ОСНОВНИСУДУВРБАСУ

ОсновнисудуВрбасупоступајућипосудијиПе
тровић Николи, у парничном предмету по тужби ту
жиоца„SocieteGeneralebankaSrbija”а.д.изБеограда,
когазаступапуномоћникНемањаАлексић,адвокатиз
НовогСада,противтуженогЈонашДалибораизВрба
са,Колонијашећеране23,тренутнонанепознатомме
сту боравишта, ради исплате, впс. 488.874,44 динара,
донеоје12.априла2017.године,оглас.

Основни суд уВрбасу поставио је применомод
редабачлана81.став2.тачка4.и5.ичлана82.Закона
о парничном поступку („Службени гласник РС”, број
72/11) привременог заступника туженом ЈонашДали
бору,сапријављеномадресомуВрбасу,Колонијаше
ћеране23/А,КанкарашИвана,адвокатаизВрбаса,који
ће штитити интерес туженог у парници која се води
предОсновнимсудомуВрбасупосл.бројПл.29/2017,
потужбитужиоца„SocieteGeneralebankaSrbija”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
старатељстванеобавестисуддајепоставиостаратеља.

Овај оглас ће се објавити путем огласне табле
ОсновногсудауВрбасуипутем„Службеноггласника
РепубликеСрбије”,Београд.

Пл.број29/17–ИзОсновногсудауВрбасу.
 1715304

ОСНОВНИСУДУЗАЈЕЧАРУ

ОсновнисудуЗајечару,итосудијаЖивицаЂор
ђевић као председник већа, у правној ствари тужиље
ОливереБркљачићТасићизНемачке,чијијепун.адв.
Станислав Јанковић из Нове Пазове, против туженог
ЛазараТасићаизЗајечара,садананепознатојадреси,
ради вршења родитељског права, доноси 20. априла
2017.годинеследећиоглас.

Основни судуЗајечару јепо тужбиОливереБр
кљачић Тасић изНемачке, 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
адвокатаАдвокатскекомореЗајечар.

17.П2.број121/17–ИзОсновногсудауЗајечару.
 1715297

ОСНОВНИСУДУЈАГОДИНИ

ОсновнисудуЈагодини,управнојстварипредла
гача Драгана Максимовића из Јагодине, Железнички
мостБуковче,чијијепуномоћникадвокатМиланБој
ковићизЈагодине,противпротивникапредлагачаСто
јановићМиодрага из Буковче, сада непознате адресе,

поставио је противнику предлагача на основу члана
81.став2.тачка4.ЗППа,привременогзаступникаито
адвокатаВладимираМилановићаизЈагодине,наосно
вурешења1Р144/16од13.априла2017. године,који
ће заступати противника предлагача у овом поступку
све док се исти не појави пред судом или не остави
другогпуномоћникаиотоменеобавестисуд,илидок
орган старатељства не обавести суд да је противнику
предлагачапоставиостаратеља.

Овајогласобјавитиу„СлужбеномгласникуРепу
бликеСрбије”инаогласнојтаблисуда.

1.Р1.број44/16–ИзОсновногсудауЈагодини.
 1714986

ОСНОВНИСУДУЛЕСКОВЦУ

ОсновнисудуЛесковцу,посудијиОливериСта
нишић,управнојстваритужиоцаЈП„Електропривре
даСрбије”,Београд,противтуженикаУкићБајрамаиз
Брестовца,саданапривременомрадууиностранству,
безближеадресе,радидуга,вр.спора814.138,00дина
ра,ванрасправе,3.априла2017.године,издаојеоглас.

Решењем Основног суда у Лесковцу 8 П. број
9383/15 од 3. априла 2017. године, постављен је при
временизаступниктуженикуУкићБајрамуизБрестов
ца,непознатогборавиштауиностранству,итоадвокат
ПредрагМитићизЛесковца, у смислучлана81. став
2.тачка4.ЗПП,управнојстварипотужбитужиоцаЈП
„ЕлектропривредаСрбије”,Београд,противтуженика,
радидуга.

Истим решењем одређено је да ће привремени
заступник у овој правној ствари вршити сва права и
дужностизаконскогзаступникасведоксетуженик,за
ступникилипуномоћниктужениканепојавепредсу
домилидокорганстаратељстванепоставистаратеља
туженику.

8.П.број9383/15–ИзОсновногсудауЛесковцу.
 1715299

ОСНОВНИСУДУНОВОМПАЗАРУ

ОсновнисудуНовомПазару,судијаМехдијаЖу
пљанин,каосудијапојединац,управнојстваритужио
цаЉајићИсмета,ЉајићМиљхата,ЉајићФадила,Хај
ровићМиљхатеиЉајићРиханеизНовогПазара,које
заступапуномоћникВеснаЦукавац,адв.изНовогПа
зара,противтуженихМурићНазифаиМурићШахина
изНовогПазара,каоиДемировићРамизеизПендика,
РепубликаТурска,радиутврђивањаправасвојине,до
неоје20.априла2017.године,следећиоглас.

РешењемП2.број900/14од20. априла2017. го
диненаосновучлана81.став1.тачка5,чл.83и327.
ЗППапостављен је запривременог заступникаЕмир
Калић, адвокат из Новог Пазара, туженој Демировић
РамизиизПендика,РепубликаТурска,непознатогпре
бивалишта и боравишта, а у парници тужиоцаЉајић
Исметаидр.изНовогПазара,радиутврђивањаправа
својине.

Истимрешењемодређеноједаћепривремениза
ступникзаступатитуженуупоступкусведоксетуже
наилињенпуномоћникнепојавепредсудом,односно
докорганстаратељстванеобавестисудда је туженој
поставиостаратеља.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику
РепубликеСрбије”инаогласнојтаблисуда.

10.П. број 900/14 –ИзОсновног суда уНовом
Пазару. 1715075

ОСНОВНИСУДУНОВОМСАДУ

Основни суд у Новом Саду, по судији Драгани
Митровићуоставинскомпоступкуизапок.Фране(Пе
тар)Кртић,бив.изНовогСада,који јерођен19.сеп
тембра 1931. године, држављанин РС, удовац, са по
следњимпребивалиштемуНовомСаду,Фрушкогорска
32,преминуо24.јула2015.године,издајеоглас.

ПозивајусеЈањаКртић,ћеркуоставиоцананепо
знатојадресипребивалиштаидругалицакојаполажу
правонанаслеђедасепријавесудуурокуодгодину
дана од дана објављивања овог огласа у „Службеном
гласникуРепубликеСрбије”,арадиостваривањаправа
нанаслеђе.

По истеку наведеног рока, ако се наследници не
јаве,судћерасправитизаоставштинуизапок.оставио
ца,наосновуподатакасакојимсудрасполаже.

О.број4124/2017–ИзОсновногсудауНовомСаду.
 1715306

ОСНОВНИСУДУНИШУ

Наосновуодредбечлана81.став2.тачка4.ЗПП,
адв.ДамирБранковићизНиша,ПЦ„Душановбазар”,

Купола,лок.214,постављенјезапривременогзаступ
никатуженеМирјанеЈанковићизКрагујевца,упарни
цикојасеводипредОсновнимсудомуНишуупредме
ту30П6595/16,потужбиЈасминеСтанковићизНиша,
радиутврђењаправасвојиненанепокретности.

Адв.ДамирБранковићизНишаће заступати ту
женуМирјануЈанковићизКрагујевцаупарничномпо
ступку док се тужена илињенпуномоћник не појави
предсудом.

30.П.број6595/16–ИзОсновногсудауНишу.
 1715301

ОСНОВНИСУДУОБРЕНОВЦУ

Основни суд уОбреновцу, и то судијаИванаТо
мић,управнојстваритужиоцаЈелисавкеЖивојиновић
изОбреновца,Фрушкогорска58/1,чијијепуномоћник
ВелисавИлићадвокатизОбреновца,противтужених
Анђелке Симеуновић из Обреновца, Мајданска 2 и
ИванкеЂурићизШведске,саданепознатогборавишта
идр.,радиутврђењаправасвојине,поставиојепривре
меногзаступникаадвокатаТатјануРаденовићизОбре
новца, Вука Караџића 55, која ће заступати тужене у
парнициОсновногсудауОбреновцу,П.број37/16,све
док се тужене илињихов пуномоћник не појаве пред
судом,односнодокорганстаратељстванеобавестисуд
дајетуженимапоставиостараоца.

П.број37/16–ИзОсновногсудауОбреновцу.
 1714999

ОСНОВНИСУДУСОМБОРУ

Основни суд у Сомбору, по судији Ватрослави
Медић,управнојстваритужитеља„EosMatriх”д.о.о.
Београд кога заступа адв. Немања Алексић из Новог
Сада против туженог Игора Благојевића из Сомбора,
СлавкаРаданова20,радиисплате,ванрочишта8.мар
та2017.годинедонеојеследећерешење

Туженом Игору Благојевићу из Сомбора, Славка
Раданова20,постављасепривременизаступникадво
катМиланМандићизСомбора.

Привременизаступникпреузимапарничнерадње
упоступкусведоксестранка,њензаступникилипу
номоћникнепојавипредсудом.

5.Пл.број106/16–ИзОсновногсудауСомбору.
 1714988

ОСНОВНИСУДУСТАРОЈПАЗОВИ

Основни суд у СтаројПазови, по судијиДончић
Мирку,уванпарничномпоступкупопредлогупредла
гачаИванчевићНиколе изАустрије, кога заступа пу
номоћникКрунићМиленкоадвокатизИнђије,против
противникапредлагачаИванчевићАлексендратренут
носанепознатимпребивалиштемиборавиштем,ради
цивилнедеобе,донео је,ванрочишта29.марта2017.
године,следећерешење.

Противнику предлагача Иванчевић Александру,
саданепознатогпребивалиштаиборавишта,поставља
сепривременизаступникуовомпоступку,итоБегени
шићЛазарадвокатизИнђије,собзиромдајекодовог
судаутокупоступак,радицивилнедеобе,попредлогу
предлагачаИванчевићНиколеизАустрије.

Привремени заступник у овом поступку има сва
права и дужности законског заступника. Привремени
заступникпреузимаванпарничнерадњеупоступкусве
доксестранка,њензаконскизаступникилипуномоћ
никнепојавепредсудомилидокорганстаратељства
необавестисуддајепоставиостараоца.

Опостављањупривременогзаступникаобавеште
васеорганстаратељстваЦентарзасоцијалнирадСта
раПазова,дотавомпреписаовогрешења.

Привремени заступник постављен је противнику
предлагачаШипкаАнииз разлога означених у члану
81.став2.тачка4.ЗППаРС.

Имајућиувидунапредизнетосудједонеоодлуку
каоуизрецирешењаприменомнапреднаведеногпро
писатечлана81.став1.ичл.82.и83.ЗППаРС.

1.Р.број6/16–ИзОсновногсудауСтаројПазови.
 1714991

ПРИВРЕДНИСУДУБЕОГРАДУ

ПривреднисудуБеограду,стечајнисудијаРужи
цаБањалучкић,упоступкустечајанаддужником„Аир
Томиско”д.о.о.Београд–устечају,Савскинасип7,ма
тичниброј20132060,ПИБ104258863,нарочиштуодр
жаномдана19.04.2017.године,донеојерешење.
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I Закључује се се поступак стечаја без одлагања

надстечајнимдужником„АирТомиско”д.о.о.Београд
– у стечају, Савски насип 7, матични број 20132060,
ПИБ104258863.

II Налаже сеАгенцији за привредне регистре из
Београдадаизвршибрисањестечајногдужника„Аир
Томиско”д.о.о.Београд–устечају,Савскинасип7,ма
тичниброј20132060,ПИБ104258863

IIIНалажесестечајномуправникудаугаситекући
рачунстечајногдужника„АирТомиско”д.о.о.Београд
–устечају,Савскинасип7,број16046704218којисе
водикодBancaIntesaa.d.Beograd.

IVНалажесеРепубличкомзаводузастатистикуда
бришеизсвојеевиденцијестечајногдужникасаматич
нимбројем20132060.

VНалажесеПорескојуправи–филијалаНовиБе
оград,даугасипорескиидентификационибројстечај
ногдужника104258863.

VIОтказује сеиспитнорочиште за стечајногду
жника„АирТомиско”д.о.о.Београд–устечају,Савски
насип7,одређеноза25.септембар2017.годинеу10,00
часова уПривредном суду у Београду,Масарикова 2,
судница211.

VIIПоправоснажностиовогрешењаиподоста
виуништенихпечатастечајногдужника,Судћедоне
ти посебно решење о разрешењу дужности стечајног
управника.

VIII Решење о закључењу поступка стечаја обја
витинаогласнојтаблисуда,иу„Службеномгласнику
РепубликеСрбије”.

8.Ст.број4/2017–ИзПривредногсудауБеограду.
 1714997

Привредни суд у Београду, Београд, Масарикова
2,решењем24.П2770/2016од11.априла2017.године
одлучиојеследеће:

IПостављасеАнаНесторовићадвокатизБеогра
да,Кондина26/2,запривременогзаступникатуженом
Предузеће за трговину, посредовање и угоститељство
„Рајскобрдо”д.о.о.,НишупоступкупредПривредним
судомуБеограду,упредмету24.П2770/2016.

IIПривременизаступникћепредузиматисверад
њеупоступку,сведоксетужениилињеговпуномоћ
никнепојавепредсудом.

IIIПривременизаступникимаупоступкузакојије
постављенсваправаидужностизаконскогзаступника.

IV Оглас о постављању привременог заступника
ћесеобјавитиу„СлужбеномгласникуРепубликеСр
бије”инаогласнојтаблисуда.

24.П.број2770/2016–ИзПривредногсудауБео
граду. 1714989

Привредни суд у Београду, стечајни судијаЖељ
коМуњиза,упоступкустечајанаддужником„Банекс”
д.о.о. у стечају, из Београда, Јованке Радаковић 41а,
матични број 07781679,ПИБ 100000678, донео је 19.
априла2017.годинеследећерешење.

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.
број4152/2010од12.новембра2010.године.

II Усваја се завршни рачун стечајног управника
стечајног дужника „Банекс” д.о.о. у стечају, из Бео
града, ЈованкеРадаковић41а,матичниброј07781679,
ПИБ100000678.

IIIНалажесесеАгенцији запривреднерегистре
Београд,Бранкова25,даизвршибрисањепривредног
друштва„Банекс”д.о.о.устечајуизБеограда,Јованке
Радаковић41а.

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 200
238305010103970, који се водикодБанкаПоштанска
штедионицаадБеоград.

VНалажесеРепубличкомзаводузастатистикуда
бришеизсвојеевиденцијестечајногдужника„Банекс”
д.о.о.устечајуизБеограда,ЈованкеРадаковић41а,са
матичнимбројем07781679.

VIНалажесеПорескојуправиБеоград,Филијала
ЗвездарадаугасиПИБ100000678.

VII Разрешава се дужности стечајног управника,
СтојанВукотићизБеограда, поправоснажностиовог
Решења,уследзакључењастечајногпоступка.

VIIIРешењеобјавитинаогласној табли судаиу
„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”.

6.Ст.број4152/2010–ИзПривредногсудауБео
граду. 1714979

ПривреднисудуБеограду јерешењем4Ст.број
213/2016 од 25. априла 2017. године закључиопосту
пакстечајанадстечајнимдужником:Друштвозаспољ
ну и унутрашњу трговину „New Vega Name” д.о.о.
Београдустечају,ВелизараКосановића50/1.

4. Ст. број 213/2016 – Из Привредног суда у
Београду. 1714998

Привредни суд у Београду, решењем 6. Ст
242/2016,21.априла2017.године,заказаоједопунско
испитнорочиштеза29.мај2017.годинеу11,50часова,
судницаброј130,напрвомспрату,устечајномпоступ
кунадстечајнимдужникомПрофилкњигад.о.о.усте
чајуизБеограда,Добрачина12.

6.Ст.број242/2016–ИзПривредногсудауБео
граду. 1715298

ПривреднисудуБеограду,једонеорешење6.Ст
32/2016од28.априла2017.године,којимодређујеза
вршнорочиштеза1.јуни2017.годинеу11,00часова,у
ПривредномсудууБеограду,судницаброј130,напр
вомспрату,заПривреднодруштво„Santucci”д.о.о.из
Земуна,Прегревица4накомсе:

1.расправљаозавршномрачунустечајногуправ
ника;

2.расправљаоконачнимзахтевимазаисплатуна
градестечајногуправника;

3.подносепримедбеназавршнирачунилинапод
нетезахтевезаисплатунакнадаинаграда;

4. одлучује о нерасподељеним деловима стечај
немасе;

5.одлучујеодругимпитањимаодзначајазабан
кротствостечајногдужника.

Позивају се повериоци да уплате трошкове по
ступкауколикожеледасеистиспроведеусмислучла
на13.став4.Законаостечају.

6.Ст.број32/2016–ИзПривредногсудауБеограду.
 1715300

ПривреднисудуБеограду,упредмету4.Ст.број
287/2015,28.априла2017.године,донеојерешење.

IОбустављасепоступакстечајанадстечајнимду
жником„UTCCompany”d.o.o. у стечају,изБеограда,
БулеварЗоранаЂинђића195,матичниброј06041710,
ПИБ100429821,рачунброј355000320048755513код
Војвођанскебанке а.д.НовиСад, збогпродаје стечај
ногдужникакаоправноглица.

IIНастављасестечајнипоступакуодносунасте
чајнумасу„UTCCompany”d.o.o.устечају,радинами
рењаповерилаца.

IIIНастављасестечајнипоступакпремастечајној
маси„UTCCompany”d.o.o.устечају,изБеограда,Бу
леварЗоранаЂинђића195,којучине:

– парница у току од стране тужиоца SemeAD у
стeчajуБеоград–заутврђивањеоспореногпотражива
њауизносуод86.444.398,26динaрa,предПривредним
судомуБеограду,каои

 –потраживањеоддужника стечајногдужника–
MPJConsulting –по основу краткорочнихобавезница
садоспећем18.јуна2016.године,чијајеликвидацио
навредностунетауЕкономскофинансијскиизвештај
стечајногдужника464.000,00динара,

IV За заступника стечајне масе „UTC Company”
d.o.o.устечајуименујесестечајниуправникЂорђеЗе
чевићизБеограда.

VНалаже се стечајномуправникудаугаси теку
ћи рачун стечајног дужника „UTC Company” d.o.o. у
стечају,арасположивасредстванарачуну,наконизми
рења трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне
масе, пренесе на депозитни рачунПривредног суда у
Београду,којаћенаконрегистровањастечајнемасепо
себнимналогомСудабитипренетаиздепозитаСудана
новоотворенитекућирачунстечајнемасе.

VIНалажесестечајномуправникудауништипе
чат стечајног дужника, и изради печат стечајне масе
„UTCCompany”d.o.o.устечају.

VIIОвлашћујесестечајниуправникданаконпра
воснажностиовогрешењакодАгенције запривредне
регистреизврширегистрацијустечајнемасеурегистру
стечајнихмаса,каоидакодосталихнадлежнихоргана
предузме све потребне радње ради промене података
увезисадодељивањемновогматичногбројаиновог
текућеграчунастечајнојмаси„UTCCompany”d.o.o.у
стечају, каоирадњерадипроменеподатакаувези са
носиоцем односно корисником пореског идентифика
ционогбројастечајногдужника„UTCCompany”d.o.o.
устечају,изБеограда,БулеварЗоранаЂинђића195,и
уписатихпроменаурегистренадлежнихоргана.

VIII–Решењеобјавитинаогласнојтаблисудаиу
„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”.

4.Ст.број287/2015–ИзПривредногсудауБео
граду. 1715302

Привредни суд у Београду, и то судија Љиља
наМатић,каостечајнисудија,одлучујућиопредлогу
за покретањe стечајног поступка у складу са унапред
припремљеним планом реорганизације над стечајним
дужникомПредузећезапроизводњу,трговинуиуслу
ге„Galebgroup”д.о.о.,Београд,Земун,Батајничкипут
23, МБ 07359144, ПИБ 101896655, ван рочишта 28.
априла2017.године,донеојерешење.

IОтказујесерочиштезаодлучивањеокоригова
номидопуњеномунапредприпремљеномплануреор
ганизацијезаказаноза17.мај2017.годинесапочетком
у 12,00 часова, у зградиПривредног суда уБеограду,
Масарикова2,судницаброј100,Iспрат.

IIСледећерочиштећебитизаказанонакнаднопи
сменимпутем.

4.Рео.број38/2016–ИзПривредногсудауБео
граду. 1715371

ПривреднисудуБеограду,стечајнисудијаЉиља
наМатић,поступајућипопредлогупредлагачаДООза
израдуиоправкуметалнихпроизводаиуслугеАлмаг
Београд (Стари град), Македонска 30, МБ 07279116,
ПИБ100696626запокретањепоступкастечајаускла
ду саУнапред припремљеним планом реорганизације
наддужникомДООзаизрадуиоправкуметалнихпро
изводаиуслугеАлмагБеоград(Стариград),Македон
ска30,МБ07279116,ПИБ100696626,донеојеванро
чишта,28.априла2017.годинерешење:

IОтказује се рочиште за одлучивање о предлогу
игласањеоунапредприпремљеномплануреорганиза
ције заказано за 17.мај 2017. године у 9,00 часова, у
ПривредномсудууБеограду,Масарикова2,салаброј
100,спратпрви.

IIСледећерочиштећебитизаказанонакнаднопи
сменимпутем.

4.Рео.број6/2017–ИзПривредногсудауБеограду.
 1715376

IУсваја се завршни рачун стечајног управника у
поступку стечаја над стечајним дужником Предузе
ћем запроизводњуипромет „Добро”д.о.о. у стечају,
Београд,Видовданска3,матичниброј20051043,ПИБ
103916793 од 31. децембра 2013. године.Утврђује се
коначна награда у износу од 160.000,00 динара и ко
начнанакнадатрошковауизносуод199.245,09динара
разрешеномстечајномуправникуРадетуШевићу.

IIЗакључујесепоступакстечајанадстечајнимду
жникомПредузећемзапроизводњуипромет„Добро”
д.о.о.,устечају,Београд,Видовданска3,матичниброј
20051043,ПИБ103916793.

IIIПреносисеизносод600.000,00динараФонду
заразвојРепубликеСрбије,БулеварНемањића14аиз
Ниша,наимеповраћајапредујмазапокретањестечај
ног поступка из преостале имовине стечајног дужни
какојучинипотраживањепорачунуброј4од30.де
цембра 2011. године у износу од 1.200.052,43 динара
одпривредногдруштваSweetCompanyd.o.o.Београд,
ИлијеЂуричића39а,ПИБ106672246.

IVПреносисеизносод600.052,43динаранапо
вериоце из Закључка о листи утврђених и оспорених
потраживањаод27.септембра2012.годинеиЗакључ
каоизмениЗакључкаолистиутврђенихиоспорених
потраживањаод7.марта2013.године
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Признатапотраживања
Бр.
при
јаве

Називповериоцаиседиште Износдинара Исплат
ниред

%од600.052,42
дин.запренос

износза
пренос

1. РСМФ,ПорескауправаФилијалаАЧукарица,Шумадијскитрг6а,Београд 1.250.171,79 III 51,87 311.247,19
3. АпСпортд.о.о.Макензијева70,Београд 62.897,94 III 2,61 15.661,37
5. Raiffesenbanka.d.Beograd,БулеварЗоранаЂинђића64а,НовиБеоград 103.057,24 III 4,28 25.682.24
6. РТС–РадиоТелевизијаСрбије,Таковска10,Београд 6.391,66 III 0,26 1.560.15
7. UnicreditRent,Београд,Трешњиногцвета1 31.840,00 III 1,32 7.920,69
8. СПЦА,д.о.о.Београд,МилутинаМиланковића7в3 29.812,89 III 1,24 7.440,65
9. ФондзаразвојРепубликеСрбије,БулеварНемањића14а,Ниш 897.511,05 III 37,24 223.459,52
10. WienerStadtishe,Трешњиногцвета1,Београд 28.404,00 III 1,18 7.080,62

изпреосталеимовинестечајногдужникакојучинипотраживањепорачунуброј4од30.децембра2011.годинеуизносуод1.200.052,43динараодпривредногдруштва
SweetCompanyд.о.о.Београд,ИлијеЂуричића39а,ПИБ106672246.

VНалажесеАгенцијизапривреднерегистреизБеограда,дапоправоснажностирешењаозакључењуизвршибрисањестечајногдужникаПредузећазапроизводњуипро
мет„Добро”д.о.о.устечају,Београд,Винодолска3,матичниброј20051043,ПИБ103916793.

VIНалажесеМинистарствуфинансија–ПорескауправаЧукарицадапоправоснажностирешењаозакључењуизвршибрисањеизрегистраПИБ103916793.
VIIНалажесеРепубличкомзаводузастатистикудаизвршибрисањеизсвојеевиденцијестечајногдужникаПредузећазапроизводњуипромет„Добро”д.о.о.устечају,

Београд,Видовданска3,матичниброј20051043.
VIIIНалажесеНБС–ОПНфилијалаКрагујевацдапоправоснажностирешењаозакључењуугасирачунстечајногдужникаПредузећезапроизводњуипромет„Добро”

д.о.о.устечају,Београд,Видовданска3,матичниброј20051043,ПИБ103916793број1652713816кодAddikoBanka.d.Београд.
IХРешењеобјавитинаогласнојтаблисудаиу„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”.
3.Ст.број257/2016–ИзПривредногсудауБеограду.  1715309

ПРИВРЕДНИСУДУЗАЈЕЧАРУ

ПривреднисудуЗајечаруитосудијаМиленаСте
вановић, као стечајнисудија,надстечајнимдужником
Акционарскодруштвозапројектовањеиизвођењера
дова у грађевинарству „Пут”, Зајечар, Доситејева 1/
II,МБ07183429,ПИБ101328009, донео је 27. априла
2017.године,решење.

Усвајасепредлогпредлагача,пасеотварастечајни
поступакнаддужникомАкционарскодруштвозапро
јектовање и извођење радова у грађевинарству „Пут”,
Зајечар,Доситејева1/II,МБ07183429,ПИБ101328009.

Утврђујесепостојањестeчајногразлогакодсте
чајногдужника,изчлана11. став2. тачка1.истав3.
тачка2.истогчлана,Законаостечају.

 Утврђује се да постоји интерес предлагача за
спровођењестечајногпоступка.

Именује се за стечајног управникаСашаСимић,
лиценциранистечајниуправникизЗајечара.

Позивајусеповериоцидаурокуод60данаодда
наобјављивањаогласаоотварањустечајногпоступкау
„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”пријавесвоја
обезбеђенаинеобезбеђенапотраживањапремастечај
номдужнику,писаномпријавомсадоказимаооснова
ности потраживања, у два примерка, а уколико пове
риоци пријаву потраживања поднесу по протеку рока
од60дана,аурокуод120данаодданаобјављивања
огласау„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”,при
јавећебитииспитаненадопунскомиспитномрочишту,
по предујмљеним трошковима одржавања допунског
испитногрочиштаодстранеподносиоцатихпријава,а
пријавепотраживањаподнетепоистекурокаод120да
наодданаобјављивањаогласау„Службеномгласнику
РепубликеСрбије”бићеодбачене,каонеблаговремене.

Позивајуседужницистечајногдужникадаиспуне
својеобавезепремастечајнојмасистечајногдужника.

Прво поверилачко рочиште и скупштина повери
лацасезаказујуза1.јун2017.годинеу11,00часовау
зградиПривредногсудауЗајечару,усуднициброј4.

Испитно рочиште се заказује за 12. септембар
2017.годинеу11,00часова,узградиПривредногсуда
уЗајечару,усуднициброј4.

Оглас о отварању стечаја је објављенна огласној
таблиПривредногсудауЗајечару,27.априла2017.го
дине,писарницисудазаелектронскутаблусудаиисти
ће бити објављен у „Службеном гласнику Републике
Србије”иудневномлисту„Данас”.

2.Ст.број8/2017–ИзПривредногсудауЗајечару.
 1715305

ПРИВРЕДНИСУДУКРАГУЈЕВЦУ

Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија Та
тјанаТодоровић,упоступкустечајанадстечајнимду
жникомТрговинскоуслужнопредузеће „PavleKomerc
PSV”ДООПараћин,ДимитријаМарјановића43/1,ма
тичниброј17281577,ПИБ100879420,назавршномро
чиштуодржаном25.априла2016.годинедонеојесле
дећерешење.

1)Усвајасеизвештајотокустечајногпоступкаи
завршнирачунстечајногуправникаод7.априла2017.
године.

2) Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником Трговинскоуслужно предузеће „Pavle Ko
merc PSV” ДОО Параћин, Димитрија Марјановића

43/1, матични број 17281577, ПИБ 100879420, ПИБ
100559644,отворенрешењем2.Ст.број40/2015од17.
августа2015.године.

3)Резервишусесредствауизносуод428,79дина
ранаиме трошкова стечајногпоступкаиобавеза сте
чајнемасепозакључењустечаја.

4)НалажесеАгенцијизапривреднерегистре,Бе
ограддапоправноснажностиовогрешењабришесте
чајногдужникаизрегистрапривреднихсубјеката.

2.Ст.број40/2015–ИзПривредногсудауКрагу
јевцу. 1714992

Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија Та
тјанаТодоровић,упоступкустечајанадстечајнимду
жником Производно увозноизвозно и услужно ДОО
„СИМПЛАСТ”Аранђеловац,Орашачкипут16,матич
ниброј17613499,ПИБ103570964,назавршномрочи
штудонеоје19.априла2017.годинерешење.

1) Усваја се завршни рачун стечајног управника
стечајног дужника „СИМПЛАСТ” Производно, уво
зноизвозно и услужно ДОО Аранђеловац, Орашачки
пут16,матичниброј17613499,ПИБ103570964,поднет
овомсуду9.марта2017.године.

2) Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником„СИМПЛАСТ”Производно,увозноизвозно
иуслужноДООАранђеловац,улицаОрашачкипут16,
матични број 17613499, ПИБ 103570964, отворен ре
шењемовог суда 2.Ст. број 429/2011 од 19. јула 2011.
године.

3) Налаже се стечајном управнику Живану Јова
новићуизКрагујевцадауновчипокретнуимовинусте
чајног дужника на којој нису установљени терети не
посредномпогодбомиостваренимсредствимапокрије
неизмиренетрошковестечајногпоступка.

4) Резервишу се средства за трошкове стечајног
поступкаиобавезестечајнемаседоинаконзакључења
стечајауизносуод20.710,27динара.

5)Настављасестечајнипоступакпремастечајној
маси, коју чине евентуално преостала средства након
намирења разлучног повериоца „Еуробанка” АД Бео
град у извршном поступку предПривредним судом у
КрагујевцуупредметуИ.И.93/2016.

6)ИменујесестечајниуправникЖиванЈовановић,
изКрагујевца,бројлиценце1551076зазаступникасте
чајнемасеизстава5.изрекеовогрешења.

7)НалажесеАгенцијизапривреднерегистре,Бе
ограддапоправноснажностиовогрешењарегиструје
стечајнумасуизстава5.изрекеовогрешења.

8)Решењесеистиченаогласнојтаблисуда19.ап
рила2017.годинеиобјављујеу„Службеномгласнику
Републике Србије”, а по правноснажности доставља
Агенцији за привредне регистре Београд, ради уписа
назначенихпроменакодовогправноглица.

2.Ст.број6/2015–ИзПривредногсудауКрагујевцу.
 1714990

ПРИВРЕДНИСУДУКРАЉЕВУ

Решењем Привредном суда у Краљеву Ст. број
111/2010од20.априла2017.године,усвојенјезавршни
рачунстечајногуправникаХраниславаОбрадовићанад
стечајним дужником „Пољокомерц” д.о.о., у стечају,
Крушевацод14.марта2017.године.

Одобрена су стечајном управнику средства у из
носу од 126.539,43 динара на име резервације, као и
исплатаистихизнеизмиренихтрошковастечајногпо
ступкаиобавезастечајнемасезапериоддоипослеза
кључењастечајногпоступка.

Закључен је стечајни поступак над стечајним ду
жником„Пољокомерц”д.о.о.,устечајуКрушевац,мат.
број07678061,ПИБ100315837.

Правна поука:Против овог решењаможе 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.број111/2010–ИзПривредногсудауКраљеву.
 1715017

ПРИВРЕДНИСУДУНОВОМСАДУ

ПривреднисудуНовомСаду,поступајућипосте
чајномсудијиСлободанкиКомшић,упоступкустечаја
наддужникомMagmaExportImportДООНовиСад–у
стечају,ЈожефаАтиле5,МБ08654581,ПИБ101892008,
попредлогупредлагачаНађЈеленеизНовогСада,Јире
чекова7ц/77,НађАндреаизНовогСада,СервоМиха
ља14,НађБелаизНовогСада,СервоМихаља14под
нетсудудана21.маја2014.године,каоипопредлогу
HypoAlpeAdriabanka.d.Београд,НовиБеоград,Буле
варМихајлаПупина6,од27.фебруара2015.годинеи
SocieteGeneralebankaSrbijaa.d.Београд,БулеварЗора
наЂинђића50а/бод8.априла2015.године,донеоје5.
априла2017.годинерешење.

Данашњерочиштесезапочињеинаставакодређу
језа29.јун2017.сапочеткому11,00часоваштопри
сутниузимајуназнањепрогласомрешења,пасенеће
позивати. Остали повериоци се  позивају истицањем
огласанаогласнојтаблисудаиелектронскојтаблису
да,каоиобјавомовогрешењау„Службеномгласнику
РепубликеСрбије”идневномлисту„Данас”.

2.Ст.број53/2014–ИзПривредногсудауНовом
Саду. 1714933

ПривреднисудуНовомСаду,поступајућипосте
чајномсудијиСлободанкиКомшић,упоступкустечаја
наддужникомPlantlandDOOНовиСад–устечају,Сла
вујева1,МБ8681856,ПИБ100455410,пообавештењу
НБСКрагујевацод6.фебруара2012.годинеипопред
логупредлагачаVolksbankADБеоград,Бул.М.Пупи
на165год19.априла2012.године,донеоје27.априла
2017.године,решење.

Усвајасе завршниизвештаји завршнирачунсте
чајногдужникаод3.априла2017.године.

Утврђује се коначна накнада трошкова стечајног
управникауизносуод595.000,00динара.

Утврђује се коначна награда за рад стечајног
управникауизносуод649.000,00динара.

Закључује се стечајни поступак над стечајним ду
жникомPlantlandDOOНовиСад–устечају,Славујева1,
МБ8681856,ПИБ100455410.

Настављасе стечајнипоступакнадстечајномма
сомстечајногдужникаPlantlandDOOНовиСад–усте
чају,Славујева1,МБ8681856,ПИБ100455410.

ИменујесеНебојшаБајићизНовогСадазазаступ
никастечајнемасестечајногдужника.
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ОвлашћујесестечајниуправникНебојшаБајићда

заступастечајногдужникаусвимсудским,управними
другимпоступцима.

Налаже се стечајном управнику Небојши Бајићу
дарегиструјестечајнумасукодАгенцијезапривредне
регистре,Регистарстечајнихмаса.

Решењеозакључењустечајаистичесенаогласној
таблиПривредногсуданадан27.априла2017.године.

2. Ст. број 1283/2012 – Из Привредног суда у
Панчеву. 1714936

ПривреднисудуНовомСаду,итосудијаАндрија
наСавић,решавајућиуправнојстваритужиоцаСтеп
ханостравелд.о.о.,СмедеревскаПаланка,Шулејићева
16,когазаступаАнђелковићЈелена,адвокатуБеогра
ду,противтуженогПерлаТоурсд.о.о.НовиСад,Стра
жиловска35радиисплате,всп.76.931,00динар,донео
је решење 30. априла 2017. године којим је поставио
привременог заступника туженом, Рајић Стевана адв.
уНовомСаду,усмислучлана81.став2.тачка4.ичл.
82.и83.ЗППа.

Привремени заступник ће заступати туженог у
овомпоступку све док се тужени,његов законски за
ступникилипуномоћникнепојавипредсудомилидок
органстаратељстванеобавестисуддајепоставиоста
ратеља.

9.П.број1260/2016–ИзПривредногсудауНо
вомСаду. 1714993

ПривреднисудуНовомСаду,поступајућипосте
чајномсудијиСлободанкиКомпић,упоступкустечаја
наддужникомFenixd.o.o.запрометиуслуге–устеча
ју,НовиСад–РодољубаЧолаковића6а,МБ08210888,
ПИБ 100450510, по предлогу повериоца AIRCOND
d.o.o.,НовиСад,ПетраДрапшина57,од16.септембра
2014.године,донеоје5.априла2017.године,решење.

Данашњерочиштесезапочињеинаставакодређу
језа27.јун2017.сапочеткому11,00часоваштопри
сутниузимајуназнањепрогласомрешења,пасенеће
позивати. Остали повериоци се позивају истицањем
огласанаогласнојтаблисудаиелектронскојтаблису
да,каоиобјавомовогрешењау„Службеномгласнику
РепубликеСрбије”идневномлисту„Данас”.

2.Ст.број53/2015–ИзПривредногсудауНовом
Саду. 1714935

ПРИВРЕДНИСУДУПАНЧЕВУ

ПривреднисудуПанчеву,судијаСветланаДенчић
Бјелановић,поступајућипопредлогупредлагача„ВТБ
Банка”а.д.Београд,Балканска2,когазаступаСветла
на Анђелковић Милошевић, адвокат из Београда, за
покретањестечајногпоступканаддужникомПривред
нодруштвозапроизводњу,трговинуитранспортекс
портимпорт„ProLogisticRPC”д.о.о.Вршац,Генерала
ЕмануелаАрсенијевића24,Вршац,МБ17474987,ПИБ
102706103, донео је 24. априла 2017. године, следеће
решење.

Усвајасепредлогпредлагача„ВТББанка”а.д.Бе
оград, Балканска 2, за покретање стечајног поступка
надстечајнимдужникомПривреднодруштвозапроиз
водњу,трговинуитранспортекспортимпорт„ProLo
gisticRPC”д.о.о.Вршац,ГенералаЕмануелаАрсеније
вић24,Вршац,МБ17474987,ПИБ102706103.

Отвара се стечајни поступак над стечајним ду
жникомПривредно друштво за производњу, трговину
и транспорт експортимпорт „ProLogisticRPC”д.о.о.
Вршац, Генерала Емануела Арсенијевића 24, Вршац,
МБ17474987,ПИБ102706103,изразлогашто је сте
чајни дужник трајније неспособности за плаћање јер
неможедаодговарасвојимновчанимобавезамауроку
од45данаодданадоспелостиобавеза.

За стечајног управника именује сеМилисавМи
ћовић,СтеванаШупљикца153/27,Панчево,лиценци
ранистечајниуправникзаподручјеПривредногсудау
Панчеву.

Позивају се повериоци стечајног дужника да у
рокуод120данаодданаобјављивањаогласаопокре
тањустечајногпоступкау„СлужбеномгласникуРепу
бликеСрбије”,пријавесвојаобезбеђенаинеобезбеђе
напотраживања.

Позивајуседужницистечајногдужника,даиспу
несвојеобавезепремастечајнојмаси.

Прво поверилачко рочиште заказује се за 30. мај
2017.годинеу10,30часова,узградиПривредногсуда
уПанчеву,Војводе РадомираПутника 13–15, судница
125,првиспрат,накомрочиштућесерасправљатиоиз
вештајуоекономскофинансијскомположајустечајног

дужникаипроценистечајногуправникадалипостоји
могућностреорганизацијестечајногдужника.

Сазива се прва скупштина поверилаца за 30. мај
2017.годинеу10,30часова,кадасеодржавапрвопо
верилачко рочиште, на којој седници ће се извршити
изборпредседникаскупштинеичлановаодборапове
рилаца.

Рочиште за испитивање пријављених потражи
вања (испитно рочиште) заказује се за 19. септембар
2017.године,у10,30часоваузградиПривредногсуда
уПанчеву,ВојводеРадомираПутника13–15,судница
125,првиспрат.

Стечајниуправникисвиповериоцистечајногду
жникасматрајусеуреднопозванимнарочиштеизст.
6.и8.изрекеовогрешења,достављањемовогрешења
односнообјављивањуогласаоотварањустечајногпо
ступканадстечајнимдужникому„Службеномгласни
куРепубликеСрбије”.

Правне последице отварања стечајног поступка
наступају даном објављивања огласа о отварању сте
чајногпоступканаогласнојтаблисуда.

Оглас о отварању стечајног поступка над стечај
нимдужникомПривреднодруштвозапроизводњу,тр
говинуитранспортекспортимпорт„ProLogisticRPC”
д.о.о. Вршац, Генерала Емануела Арсенијевића 24,
Вршац,МБ17474987,ПИБ102706103,објављенјена
огласној таблиПривредногсудауПанчеву,даномдо
ношења.

5.Ст.број12/2016–ИзПривредногсудауПанчеву.
 1715022

ПРИВРЕДНИСУДУПОЖАРЕВЦУ

Привредни суд Пожаревац, је својим решењем
од21. априла2017. године, у стечајномпоступкунад
стечајнимдужникомПривреднодруштвозапроизвод
њукожнеитекстилнеконфекције,кожнегалантеријеи
трикотаже„Мода”а.д.устечајуизВеликогГрадишта,
бројпредмета3.Ст.број21/2010,заказаозавршноро
чиште за 25. мај 2017. године у 10,00 часова, уПри
вредномсудуПожаревац,судница72/III,накомећесе:

1) расправљати о завршном рачуну повереника
стечајногуправника,

2)подноситипримедбена завршнирачунилина
поднетезахтевезаисплатунакнадаирада,

3) одлучивати о другим питањима од значаја за
банкротствостечајногдужника.

Позивајусеповериоцидаистомприсуствују.
Ст.број21/2010–ИзПривредногсудауПожаревцу.
 1714995

ПРИВРЕДНИСУДУСОМБОРУ

УсвајасепредлогпредлагачаКомерцијалнабанка
АДБеоград.

Отвара се стечајни поступак над стечајним ду
жником Агровитамин ДОО за производњу, трговину
и услуге (МБ 20483202, ПИБ 105894206) Кљајићево,
МошеПијаде83,збогстечајногразлогатрајнијанеспо
собностплаћања.

ЗастечајногуправникаименујесеПредрагЉубо
вић,ВасеПелагића19,Сомбор.

Позивајусеповериоцидаурокуод60данаодда
наобјављивањаогласаоотварањустечајногпоступка
у„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”пријавесу
дусвојаобезбеђенаинеобезбеђенапотраживањапре
мастечајномдужнику,удвапримеркасаприложеним
доказима у складу са чланом 111. Закона о стечају, а
подтеретомодбачајапријавекаонеблаговременеуко
ликобудеподнетапопротекурокаод120данарачуна
јућиодданаобјављивањаогласау„Службеномгласни
куРепубликеСрбије”.

Позивајуседужницистечајногдужникадаодмах
испунесвојеобавезепремастечајнојмаси.

Налаже се Агенцији за регистар привредних су
бјекатадаизвршиуписрешењаопокретањустечајног
поступканадстечајнимдужникомуодговарајућиреги
стар.

Заказује се прво поверилачко рочиште за 7. јун
2017. године, са почетком у 12,00 часова, уПривред
номсудуСомбор,ВенацЖивојинаМишића23,судни
ца број 3, на коме ће сеформиратиСкупштинапове
рилаца.

Заказује се испитно рочиште за 24. август 2017.
годинесапочеткому12,00часова,уПривредномсуду
Сомбор,ВенацЖивојинаМишића23,судницаброј3.

Правне последице отварања стечајног поступка
текуодданаистицањаогласаоотварањустечајногпо
ступканаогласнојтаблисуда26.априла2017.године.

5.Ст.број6/2017–ИзПривредногсудауСомбору.
 1714974

Обавештавајусеповериоцида јестечајниуправ
никдоставиоизвештајдастечајнидужникнемаимо
винеипредложиодасестечајнипоступакзакључибез
одлагањаусмислучлана13.став2Законаостечају,те
даусмислучлана13. став4.истог законаповериоци
илистечајнидужникимајуправодаподнесузахтевза
спровођењепоступкаиутомслучајуположесредства
радипокрићатрошковастечајногпоступкауизносуод
600.000,00динаранарачуновогсуда84030980279са
позивомнабројпредметаСт.24/2016идоказоуплати
доставеуспис,свеурокуодпетданаодобјављивања
огласау„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”,ау
противномстечајнипоступакћесезакључитиназавр
шномрочишту,којејесудзаказаозадан19.мај2017.
годинеу9,00часова.

5.Ст.број24/2016–ИзПривредногсудауСомбору.
 1715161

Упоступкустечајанадстечајнимдужником„Хи
пол” АД Оџаци – у стечају, Грачачки пут б.б. (МБ
08105472,ПИБ101430241),решењемПривредногсуда
Сомборбр.Ст.20/2016од28.априла2017.годинеот
казанојепрвоповерилачкорочиштекојејетребалода
сеодржи8.маја2017.годинеу11,30часова,тејеисто
заказаноза29.мај2017.годинеу12,00часова.

5.Ст.број20/2016–ИзПривредногсудауСомбору.
 1715292

Покреће се претходни поступак за испитивање
испуњености услова за отварање поступка стечаја у
складу са унапред припремљеним планом реоргани
зације над стечајним дужником „АБЦФоод” АД Ру
скиКрстур,ИвеЛоле Рибара 91 (МБ08004692,ПИБ
100263943).

Заказује се рочиште за одлучивање о предлогу и
гласањеоплануза16.јуни2017.годинеу12,00часова
којећесеодржатиуПривредномсудууСомбору,Ве
нацЖивојинаМишића23,накојесепозивајустечајни
дужник,привременистечајниуправникисвиповерио
цистечајногдужника.

Именује се стручно лице Никола Крајновић, Ку
ла,МаршалаТита248Б,уциљуутврђивањатачности
податакаизунапредприпремљеногплана,анарочито
да ли су планом обухваћени сви повериоци стечајног
дужника,далијеправилноизвршенапроценависине
потраживања поверилаца према стечајном дужнику,
као и потраживања која стечајни дужник има према
својимдужницима,тедалијеправилноизвршенапро
ценавредностисвихпокретнихинепокретнихствари
наведенихуплану.

Одређује се забрана извршења на обезбеђеној и
необезбеђеној имовини стечајног дужника, која може
даважинајдужешестмесециинеможесепоновоод
редитиуистомпоступку.

Обавештавају се повериоци да увид у предлог
унапредприпремљеногпланареорганизацијемогуиз
вршитиуписарнициПривредногсудауСомборупози
вомнабројРео.2/2017свакоградногданаод8,00до
14,00часова.

Позивајусезаинтересованалицадасвепримедбе
на предлог унапред припремљеног плана реоргани
зације којима оспоравају садржину унапред припре
мљеног плана реорганизације, а нарочито основ или
висинупланомобухваћенихпотраживања,доставесте
чајномдужникуиПривредномсудууСомборууроку
од15данаодданаобјављивањаогласау„Службеном
гласникуРепубликеСрбије”.Предлагачпланајеуоба
вези да одговор на примедбе достави суду у року од
осамданаодданапријемапримедбеусуду.

5.Рео.број2/2017–ИзПривредногсудауСомбору.
 1715294

Привредни суд у Суботици је дана 25. априла
2017. године решењем Ст. број 34/2016 у поступку
стечајанад „Баравич”д.о.о.БачкаТопола,КошутЛа
јоша104–матичниброј20661984заказаоодржавање
завршногрочиштаза25.мај2017.годинесапочетком
у9,40часоварадиразматрањазавршнограчуна.Рочи
ште ће се одржати кодПривредног суда у Суботици,
сала168/2.

Позивајусеповериоцистечајногдужникадаупла
те на депозит суда износ од 200.000,00 динара, ради
евентуалног даљњег спровођења стечајног поступка
применомодредбичлана13.став4.Законаостечају.

Уколико до дана одржавања Завршног рочишта
нико од поверилаца не предујми назначени износ
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трошкова–поступакстечајанаддужником„Баравич”
д.о.о.БачкаТопола,КошутЛајоша104–матичниброј
20661984 закључиће се применом одредби члана 13.
став2.Законаостечају.

Објављивањемовогогласанаогласнојтаблисуда
иу„СлужбеномгласникуРепубликеСрбије”,Београд
сматраћесеуреднопозванимнарочиштеповериоции
странке.

Ст.број34/2016–ИзПривредногсудауСуботици.
 1714994

обавештења правних и 
физичких лица

На основу члана 82. став 1. тачка 5. и члана 83.
Законаосредњемваспитањуиобразовању („Службе
ни гласникРС”,број55/13),Гимназија„БораСтан
ковић” поништила је сведочанства са серијским бр.:
21966506и21966509,комисијскиизаписнички,дел.
бројЗаписника557/2од5.јуна2013године. 1715387

неважеће исправе
–ЛИЧНЕКАРТЕ–

РешењемПУПанчевоброј205.1121/17од22.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007399243издатаодПУ
ПанчевонаимеБрковићМилош,Панчево,Панчево.01/009562/17

РешењемПСКњажевацброј20520/17од02.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008030075издатаодПСКња
жевацнаимеВучићСлађана,Књажевац,Књажевац. 01/009563/17

Решењем ПС Бачки Петровац број 2052020178 од
28.02.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006539273издатаодПСБачкиПетровацнаимеХансманЕлена,
БачкиПетровац,БачкиПетровац. 01/009564/17

Решењем ПУ Јагодина број 20523800/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003600523 издата
одПУЈагодинанаимеМилановићМирјана,Јагодина,Јагодина.

 01/009565/17
Решењем ПУ Јагодина број 20523816/17 од 08.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006135327издатаод
ПУЈагодинанаимеГлигоријевићМарина,Транава,Јагодина.

 01/009566/17
Решењем ПУ Јагодина број 20523279/17 од 06.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 008604882 издата
одПУЈагодинанаимеМартиновићМидраг,Бостане,Јагодина.

 01/009567/17
Решењем ПУ Јагодина број 20523410/17 од 07.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004567996издатаод
ПУЈагодинанаимеМаринковићАврам,Бостане,Јагодина.

 01/009568/17
РешењемПУСмедеревоброј2052.393од23.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј003048809издатаодПУ
СмедеревонаимеГлигоријевићБранимир,Смедерево,Смедерево.

 01/009569/17
Решењем ПУ Смедерево број 2052/2439 од 28.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004710556издатаод
ПУСмедеревонаимеАврамовићЈасна,Смедерево,Смедерево.

 01/009570/17
РешењемПУСмедеревоброј205.2520од08.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј007793549издатаодПУСме
деревонаимеЈагодићТамара,Смедерево,Смедерево.01/009571/17

РешењемПУСмедеревоброј205.2446од01.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008452881издатаодПУ
СмедеревонаимеСпасићДрагиша,Михајловац,Смедерево.

 01/009572/17
РешењемПУСмедерево број 205.2470/17 од 03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005753211издатаод
ПУСмедеревонаимеВлашићНадиа,Смедерево,Смедерево.

 01/009573/17
РешењемПУСмедеревоброј2052420од25.02.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј007223705издатаодПУСме
деревонаимеКарићМарко,Смедерево,Смедерево. 01/009574/17

Решењем ПС Бачка Топола број 2051261/1725 од
07.03.2017.проглашавасеневажећимличнакартаброј008794118
издатаодПСБачкаТополанаимеДудашИштван,БачкаТопола,
БачкаТопола. 01/009575/17

Решењем ПС Бачка Топола број 2051261/1726 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006355217издатаодПСБачкаТополанаимеЈозићМаријан,Па
чир,БачкаТопола. 01/009576/17

РешењемПУЧачакброј2051108/17од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007993099издатаодПУ
ЧачакнаимеВасовићГоран,Чачак,Чачак. 01/009577/17

РешењемПУЧачакброј2051107/17од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003221820издатаодПУ
ЧачакнаимеМатовићВладимир,Чачак,Чачак. 01/009578/17

РешењемПУЧачакброј2051112/17од07.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003448325издатаодПУЧачак
наимеБукумировићАлександар,Лозница,Чачак. 01/009579/17

РешењемПУЧачакброј20511117од07.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 005071340 издата одПУ
ЧачакнаимеКривачићМарија,Остра,Чачак. 01/009580/17

РешењемПУЧачакброј2051113/17од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004732955издатаодПУ
ЧачакнаимеСпасовићМиљојка,Катрга,Чачак. 01/009581/17

РешењемПУЗрењанинброј2055143од09.03.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 0079808636 издата од
ПУЗрењаниннаимеЕремијаМарко,Зрењанин,Зрењанин.

 01/009582/17
Решењем ПУ Зрењанин број 032055142 од 09.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006869699издатаод
ПУЗрењаниннаимеМеданДанило,Зрењанин,Зрењанин.

 01/009583/17
Решењем ПУ Чачак број 205195/17 од 01.03.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј003983150издатаодПУ
КраљевонаимеБеришаЕрџан,Чачак,Чачак. 01/009584/17

Решењем ПУ Чачак број 205193/17 од 28.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј005627533издатаодПУ
ЧачакнаимеБисенићМиодраг,Рајац,Чачак. 01/009585/17

РешењемПУГњиланеброј205125од06.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 002805098 издата одПУ
ГњиланенаимеШабаниСабит,ДоњаШипаница,КосовскаКа
меница. 01/009586/17

РешењемПСТителброј205616од07.03.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј006077119издатаодПСТител
наимеЈаношиФеренц,Лок,Тител. 01/009587/17

Решењем ПСЉиг број 20520122/17 од 28.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј003771407издатаодПС
ЉигнаимеЂурићВладимир,Липље,Љиг. 01/009588/17

РешењемПСЉигброј20522990/17од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005483738издатаодПСЉиг
наимеЈаковљевићДрагана,КадинаЛука,Љиг. 01/009589/17

РешењемПССтараПазоваброј205.461/17од06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003361053издатаод
ПССтараПазованаимеЖуљевићДејан,Голубинци,СтараПа
зова. 01/009590/17

Решењем205.462/17 бројПССтараПазова од 06.03.2017.
проглашава сеневажећимличнакартаброј 005774967издатаод
ПССтараПазованаимемандићЛука,НоваПазова,СтараПазова.

 01/009591/17
РешењемПУГњиланеброј205130од07.03.2017.проглаша

васеневажећимличнакартаброј002935974издатаодПУГњила
ненаимеРистићАлександар,Понеш,Гњилане. 01/009592/17

Решењем ПС Горњи Милановац број 205231/17 од
07.03.2017.проглашавасеневажећимличнакартаброј005659659
издатаодПСГорњиМилановацнаимеАрсоскиАлександар,Гор
њиМилановац,ГорњиМилановац. 01/009593/17

РешењемПУНовиСадброј2058/337од22.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008259712издатаодПУ
НовиСаднаимеВукосављевићСнежана,Ветерник,НовиСад.

 01/009594/17
РешењемПУ Бор број 205592/2017 од 03.03.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј007078166издатаодПУ
ПризреннаимеБашкимБериша,Бор,Бор. 01/009595/17

РешењемПУНовиСадброј2058/390од01.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003673664издатаодПУ
НовиСаднаимеКондићМарко,Каћ,НовиСад. 01/009596/17

РешењемПУНовиСадброј2058/344од22.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005949032издатаодПУ
НовиСаднаимеРадановићНенад,Каћ,НовиСад.01/009597/17

РешењемПУНовиСадброј2058/346од22.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006650888издатаодПУ
НовиСаднаимеБирачДраган,Каћ,НовиСад. 01/009598/17

РешењемПУНовиСадброј2058/347од22.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007407096издатаодПУ
НовиСаднаимеЛакићМарко,Каћ,НовиСад. 01/009599/17

РешењемПУНовиСадброј2058/339од22.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004485601издатаодПУ
НовиСаднаимеПарошкиМихаљ,Каћ,НовиСад.01/009600/17

РешењемПУНовиСадброј2058/386од01.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004127173издатаодПУ
НовиСаднаимеСтанковићМилан,Петроварадин,НовиСад.

 01/009601/17
РешењемПУНовиСадброј2058/399од01.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј007092140издатаодПУНови
СаднаимеЧордашАнтун,Петроварадин,НовиСад.01/009602/17

Решењем ПС Лазаревац број 205.468/17 од 03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007205052издатаод
ПСЛазаревацнаимеЈовановићТеодора,Лазаревац,Лазаревац.

 01/009603/17
РешењемПСЛазаревацброј205.41/17од06.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј004466417издатаодПС
ЛазаревацнаимеЖивојиновићЖељко,Лазаревац,Лазаревац.

 01/009604/17
РешењемПСЛазаревацброј205.4.69од03.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј004734559издатаодПС
ЛазаревацнаимеПремовићМиладинка,Лазаревац,Лазаревац.

 01/009605/17
РешењемПСЛазаревацброј205.470од04.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј006785394издатаодПСЛа
заревацнаимеБорићБранко,Лазаревац,Лазаревац.01/009606/17

Решењем ПС Лазаревац број 205.471/17 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005904692издатаод
ПСЛазаревацнаимеКовачевићЉиљана,Лазаревац,Лазаревац.
 01/009607/17

РешењемПСЛазаревацброј205.473од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005019842издатаодПС
ЛазаревацнаимеМитровићЉубинка,ВеликиЦрљени,Велики
Црљени. 01/009608/17

РешењемПСЛазаревацброј205.472/17од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007186483издатаодПСЛа
заревацнаимеЈанковићДејан,Жупањац,Лазаревац. 01/009609/17

РешењемПСОбреновацброј205.283/2017од02.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007817312издатаод
ПСОбреновацнаимеКрстовићИлија,Звечка,Обреновац.

 01/009610/17
РешењемПУНовиСадброј2058/318од20.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006021144издатаодПУ
НовиСаднаимеМркојевићВелибор,Петроварадин,НовиСад.

 01/009611/17
РешењемПСОбреновацброј 205.284/2017од02.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006776561издатаод
ПСОбреновацнаимеГрадојевићЈелена,Обреновац,Обреновац.
 01/009612/17

РешењемПСОбреновацброј205.286/2017од03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008458447издатаод
ПСОбреновацнаимеПоповићЈован,Обреновац,Обреновац.

 01/009613/17
РешењемПСОбреновацброј205.287/2017од03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007456235издатаод
ПСОбреновацнаимеМајкићМирко,Обреновац,Обреновац.

 01/009614/17
РешењемПСОбреновац број 205.288/2017 од 04.03.2017.

проглашава сеневажећимличнакартаброј 005236953издатаод
ПСОбреновацнаимеПантелићЖиворад,Обреновац,Обреновац.
 01/009615/17

РешењемПСМладеновацброј205.273од27.02.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј 005034195издатаодПС
МладеновацнаимеДамњановићБранимир,Ковачевац,Ковачевац.
 01/009616/17

РешењемПСМладеновацброј205.267/17од23.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004789913издатаод
ПСМладеновацнаимеСмиљанићДраган,Кораћица,Кораћица.

 01/009617/17
РешењемПСМладеновацброј205.268/17од23.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006061269издатаод
ПСМладеновацнаимеМиловановићВалентина,Сенаја,Мла
деновац. 01/009618/17

РешењемПСМладеновацброј205.269од24.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006043255издатаодПС
МладеновацнаимеНедељковићЈованка,Штимље,Младеновац.
 01/009619/17

РешењемПУ Бор број 205591/2017 од 03.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј006918925издатаодПУ
БорнаимеКостадиновићНемања,Бор,Бор. 01/009620/17

Решењем ПУ Чачак број 205196/17 од 01.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј007939033издатаодПУ
ЧачакнаимеИлићРадосава,Чачак,Чачак. 01/009621/17

РешењемПСМладеновац број 205.2.72/17 од 25.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006206090издатаод
ПСМладеновацнаимеТанчевБобан,Младеновац,Младеновац.
 01/009622/17

РешењемПСМладеновацброј205.271од24.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004396977издатаодПС
МладеновацнаимеПетровићВладан,Младеновац,Младеновац.
 01/009623/17

Решењем ПУ Чачак број 205197/17 од 01.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј006101746издатаодПУ
ЧачакнаимеКочовићДарко,Чачак,Чачак. 01/009624/17

РешењемПСМладеновацброј205.270од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003527694издатаодПСМла
деновацнаимеМарковићСрбољуб,Младеновац,Младеновац. 
 01/009625/17

Решењем ПУ Сомбор број 20585/17 од 08.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј004900060издатаодПУ
СомборнаимеПоповићНикола,Сомбор,Сомбор.01/009626/17

РешењемПСМладеновацброј205.266од23.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006467492издатаодПС
МладеновацнаимеЗарковићСава,Младеновац,Младеновац.

 01/009627/17
РешењемПСМладеновацброј205.263од22.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006255999издатаодПС
МладеновацнаимеИлићЖарко,Младеновац,Младеновац.

 01/009628/17
РешењемПССјеницаброј2052351/171од17.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј005250390издатаодПС
СјеницанаимеГрбовићКоса,Штаваљ,Сјеница. 01/009629/17

РешењемПСМладеновацброј205.264од22.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006113256издатаодПС
МладеновацнаимеБојовићДанка,Младеновац,Младеновац.

 01/009630/17
Решењем ПС Младеновац број 205.265/17 од 22.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006231472издатаодПС
МладеновацнаимеМлађанТамара,Младеновац,Младеновац. 
 01/009631/17

Решењем ПУ Шабац број 2051613517 од 10.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј009818110издатаод
ПУШабацнаимеВесићЈован,Шабац,Шабац. 01/009632/17

РешењемПУШабацброј20516134/17од10.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008431937издатаодПУ
ШабацнаимеБојићАндрија,Синошевић,Шабац. 01/009633/17

РешењемПССтариградброј205.2267/17од01.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004205423издатаод
ПССтариграднаимеМарковићСилвана,Борча,Борча.

 01/009634/17
РешењемПССтариградброј205.2232/17од23.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006842793издатаод
ПССтариграднаимеРајковићМиланка,Палилула,Београд.

 01/009635/17
РешењемПУШабацброј20516132/17од09.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј005215687издатаодПУ
ШабацнаимеБошковићМихаило,Шабац,Шабац.01/009636/17

РешењемПССтариградброј205.2262/17од28.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005236494издатаод
ПССтариграднаимеВукајловићДрагана,Палилула,Београд.

 01/009637/17
Решењем ПС Стари град број 205.2260/17 од 28.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006868745издатаодПС
СтариграднаимеКалањЂорђе,Палилула,Београд. 01/009638/17

Решењем ПУ Шабац број 20516122/17 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007592750издатаод
ПУШабацнаимеПрицаЕмина,Шабац,Шабац. 01/009639/17

РешењемПССтариградброј205.2270/17од01.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007419084издатаод
ПССтариграднаимеПавловићДанко,Палилула,Београд.

 01/009640/17
РешењемПСКнићброј20507/17од06.03.2017.проглаша

васеневажећимличнакартаброј003083325издатаодПСКнић
наимеДеспотовићМИлка,Вучковица,Кнић. 01/009641/17

РешењемПУНовиСадброј2058/332од20.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004763588издатаодПУ
НовиСаднаимеПилиповићНикола,Петроварадин,НовиСад.

 01/009642/17
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РешењемПССтариградброј205.2256/17од28.02.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 006967722 издата
одПССтариграднаимеМедаковићРадмила,Стариград,Бео
град. 01/009643/17

РешењемПССтариградброј205.2263/17од28.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005222022издатаод
ПССтариграднаимеЈанковскиАлександра,Стариград,Бео
град. 01/009644/17

РешењемПССтариградброј205.2266/17од01.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј00584424издатаод
ПССтариграднаимеМилошевићЛена,Стариград,Београд.

 01/009645/17
РешењемПССтариградброј205.2273/17од02.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006066919издатаод
ПССтариграднаимеПузићБранислав,Стариград,Београд.

 01/009646/17
РешењемПССтариградброј205.2254/17од27.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004838211издатаод
ПССтариграднаимеНиколићМирољуб,Стариград,Београд.

 01/009647/17
Решењем ПС Бачки Петровац број 20520/20176 од

24.02.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005038612издатаодПСБачкиПетровацнаимеПавловићЗори
ца,БачкиПетровац,БачкиПетровац. 01/009648/17

РешењемПССтариградброј205.2269/17од01.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003386718издатаод
ПССтариграднаимеГлигоријевићДушанка,Стариград,Бео
град. 01/009649/17

РешењемПССтариградброј205.2264/17од28.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005225010издатаод
ПССтариграднаимеЏомбаЉубица,Стариград,Београд.

 01/009650/17
РешењемПССтариградброј205.2255/17од28.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006222545издатаод
ПССтариграднаимеБарловићРадмила,Стариград,Београд.

 01/009651/17
Решењем ПУ Чачак број 205192/17 од 28.02.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј008279634издатаодПУ
ЧачакнаимеЧоловићЉиљана,Чачак,Чачак. 01/009652/17

Решењем ПС Стари град број 205.2257/17 од 28.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006829953издатаодПС
РаковицанаимеЂапићСнежана,Раковица,Београд. 01/009653/17

РешењемПССтариградброј205.2259/17од28.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003640214издатаод
ПСВрачарнаимеЈовановићВиолета,Савскивенац,Београд.

 01/009654/17
Решењем ПС Стари град број 205.2268/17 од 01.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008902823издатаодПС
СтариграднаимеКубатМомчило,Врачар,Београд. 01/009655/17

РешењемПСНови Бечеј број 032059/17 од 25.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003077329издатаод
ПСНовиБечејнаимеСтојковЉиљана,НовоМилошево,Нови
Бечеј. 01/009656/17

РешењемПССтариградброј205.2258/17од28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007293391 издата
одПССтариграднаимеИгњатовићДрагослава,НовиБеоград,
НовиБеоград. 01/009657/17

РешењемПСБајинаБаштаброј205188/17од06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6820751 издата од
ПСБајинаБаштанаимеЂоковићРадојка,БајинаБашта,Бајина
Башта. 01/009658/17

РешењемПССтариградброј205.2261/17од28.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007475221издатаод
ПСНовиБеограднаимеМанићИвана,НовиБеоград,НовиБео
град. 01/009659/17

РешењемПУЗрењанинброј2055141од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005383386издатаодПУЗре
њаниннаимеЈовичинСаша,Фаркаждин,Фаркаждин.01/009660/17

Решењем ПУ Крагујевац број 2057443/17 од 25.01.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008435089издатаод
ПУКрагујевацнаимеПетровићМилијана,Граце,БајинаБашта.
 01/009661/17

Решењем ПУ Зрењанин број 205513903 од 08.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008548892издатаод
ПУЗрењаниннаимеМиловацЗдравко,Книћанин,Книћанин.

 01/009662/17
РешењемПУЗрењанинброј2052140од08.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј007388524издатаодПУ
ЛесковацнаимеШабановићСлавица,Зрењанин,Зрењанин.

 01/009663/17
РешењемПУКрагујевац број 2052226/17 од 10.01.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007973415издатаод
ПУКрагујевацнаимеЈагличићАнђела,Крагујевац,Крагујевац.

 01/009664/17
Решењем ПУ Крагујевац број 2051916/17 од 27.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006514404издатаод
ПУКрагујевацнаимеПоповскиГордана,Крагујевац,Крагујевац.
 01/009665/17

Решењем ПУ Косовска Митровица број 20551/2017
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004705898 издата од ПУ Косовска Митровица на име Сељим
Азем,КосовскаМитровица,КосовскаМитровица.01/009666/17

Решењем ПУ Косовска Митровица број 20548/2017 од
02.03.2017.проглашавасеневажећимличнакартаброј008193627
издатаодПУКосовскаМитровицанаимеМилуновићМиланка,
КосовскаМитровица,КосовскаМитровица. 01/009667/17

Решењем ПС Прибој број 205225/2017 од 07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005783861издатаод
ПСПрибојнаимеГаздићЂорђе,Прибој,Прибој. 01/009668/17

Решењем ПУ Косовска Митровица број 20550 од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005332022издатаодПУКосовскаМитровицанаимеАнђелко
вићМилена,Звечан,Звечан. 01/009669/17

РешењемПССентаброј132051113од23.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003373070издатаодПС
СентанаимеХортиХубаТот,Сента,Сента. 01/009670/17

Решењем ПУ Косовска Митровица број 20549/17
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007362588издатаодПУКосовскаМитровицанаимеПантовић
Угљеша,Мекиниће,Лепосавић. 01/009671/17

РешењемПУКрагујевацброј20522458/17од06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007986504издатаод
ПУКрагујевацнаимеСтевановићНина,Крагујевац,Крагујевац.
 01/009672/17

РешењемПУНовиСадброј2058/332од20.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004763588издатаодПУ
НовиСаднаимеПилиповићНикола,Петроварадин,НовиСад.

 01/009673/17
РешењемПУ Бор број 205573/2017 од 22.02.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј007013350издатаодПУ
БорнаимеТодоровВеселин,Бор,Бор. 01/009674/17

РешењемПУКрагујевацброј20519032/17од23.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005358221издатаод
ПУКосовскаМитровицанаимеВлашковићВукадин,Крагује
вац,Крагујевац. 01/009675/17

РешењемПУНовиСадброј2058/345од22.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004629757издатаодПУ
НовиСаднаимеЛакатошАлександар,Петроварадин,НовиСад.
 01/009676/17

РешењемПУ Бор број 205576/2017 од 22.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј005896712издатаодПУ
БорнаимеБарбуловићСлађана,Бор,Бор. 01/009677/17

РешењемПУЧачакброј205198/17од01.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005757733издатаодПУЧа
чакнаимеСтефановићДрагослав,Чачак,Чачак. 01/009678/17

РешењемПУ Бор број 205575/2017 од 22.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј008256836издатаодПУ
БорнаимеСимићСветлана,Бор,Бор. 01/009679/17

РешењемПУНовиСадброј2058/343од22.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007112106издатаодПСКоце
љеванаимеСуљићФадил,Петроварадин,НовиСад.01/009680/17

РешењемПУЧачакброј2051106/17од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006942710издатаодПУ
ЧачакнаимеРадуловићАнгела,Чачак,Чачак. 01/009681/17

РешењемПУНовиСадброј2058/361од23.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003540378издатаодПУ
НовиСаднаимеАнђелићВедран,Петроварадин,НовиСад.

 01/009682/17
РешењемПУ Бор број 205574/2017 од 22.02.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј006500527издатаодПУ
БорнаимеВасићЈелена,Слатина,Слатина. 01/009683/17

РешењемПУНовиСадброј205334од22.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003801416издатаодПУНови
СаднаимеРакићМилош,Петроварадин,НовиСад.01/009684/17

РешењемПСАриљеброј205225550/17од03.03.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 6039482 издата одПС
АриљенаимеТешовићНадежда,Ариље,Ариље. 01/009685/17

РешењемПСКладовоброј205118/2017од09.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј4348800издатаодПСКла
довонаимеУстуројевићЉубисав,Вајуга,Кладово. 01/009686/17

РешењемПСАриљеброј20522239/17од03.03.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј 5882122издатаодПС
АриљенаимеШолајићНебојша,Ариље,Ариље. 01/009687/17

Решењем ПУ Чачак број 205179/17 од 21.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј008490967издатаодПУ
ЧачакнаимеВукајловићЗорица,Чачак,Кладово. 01/009688/17

РешењемПСАриљеброј20523444/17од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005238514издатаодПС
АриљенаимеВрањевацДраган,Ариље,Ариље. 01/009689/17

РешењемПУЧачакброј2051115/17од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004889418издатаодПУ
ЧачакнаимеЈовановићВладимир,Љубић,Чачак.01/009690/17

РешењемПСАриљеброј20521937/17од02.03.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 6968795 издата одПС
АриљенаимеЈоковићАлександар,Ариље,Ариље.01/009691/17

РешењемПУЧачакброј205190/17од25.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј0073988047издатаодПУЧа
чакнаимеБукумировићДаница,Бресница,Чачак. 01/009692/17

РешењемПСВрачарброј205.2284/2017од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005383876издатаодПУБе
ограднаимеХрустановићГоран,Звездара,Београд. 01/009693/17

Решењем ПС Пожега број 20560/17 од 27.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј004775095издатаодПС
ПожеганаимеБоловићРадмила,Лорет,Пожега. 01/009694/17

РешењемПУНовиСадброј2058/384од01.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003794025издатаодПУ
НовиСаднаимеЋургузЈована,Футог,НовиСад.01/009695/17

РешењемПССентаброј13205117од02.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005643498издатаодПС
СентанаимеКрстићПетар,Сента,Сента. 01/009696/17

РешењемПУНовиСадброј2058/381од01.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007043531издатаодПУ
НовиСаднаимеМилетићЈована,Футог,НовиСад.01/009697/17

РешењемПССентаброј13205112од27.01.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј002952778издатаодПС
СентанаимеШерегиБела,Сента,Сента. 01/009698/17

РешењемПСКањижаброј2055217/2017од20.02.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј 008861335издатаодПС
КањижанаимеУјхељиЈожеф,Кањижа,Кањижа. 01/009699/17

РешењемПУНовиСадброј2058/329од20.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003518956издатаодПССр
бобраннаимеДимићСлавица,Србобран,Србобран.01/009700/17

РешењемПСПрибојброј205224/2017од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006374532издатаодПС
ПрибојнаимеСтојнићНедељко,Батковићи,Прибој.01/009701/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2382од23.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004101205издатаодПУ
СмедеревонаимеМуаремовДаница,Смедерево,Смедерево.

 01/009702/17
Решењем ПС Пожега број 20550/17 од 03.03.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј008111336издатаодПС
ПожеганаимеЈанковићДушан,Речице,Пожега. 01/009703/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2379од23.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007355451издатаодПУ
СмедеревонаимеАлексићИван,МалаКрсна,Смедерево.

 01/009704/17
Решењем ПС Пожега број 20548/17 од 02.03.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј006087023издатаодПС
ПожеганаимеВујичићЦвето,Пожега,Пожега. 01/009705/17

Решењем ПУ Смедерево број 205/23133 од 21.12.2016.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003972453издатаод
ПУСмедеревонаимеСтанчићСузана,Лугавчина,Смедерево.

 01/009706/17
Решењем ПУ Смедерево број 205/23134 од 21.12.2016.

проглашава се неважећим лична карта број 004042940 издата
одПУСмедеревонаимеСтанчићВера,Лугавчина,Смедерево.

 01/009707/17
РешењемПСКосјерићброј2051295од22.02.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј004323971издатаодПСКо
сјерићнаимеБожићМилорад,СечаРека,Косјерић.01/009708/17

Решењем ПС Ковачица број 205126/2017 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006686322издатаод
ПСКовачицанаимеАрађанинСава,Уздин,Уздин.01/009709/17

Решењем ПС Богатић број 20523768/17 од 07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005359903издатаод
ПУСремскаМитровица на име Вучинић Радмила,Мачванска
Митроовица,СремскаМитровица. 01/009710/17

Решењем ПС Оџаци број 20597/201712 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004266624издатаод
ПСОџацинаимеКозаревићРаде,БачкиБрестовац,БачкиБре
стовац. 01/009711/17

Решењем ПС Димитровграду број 205251/2017 од
09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008901669издатаодПСДимитровградунаимеГергијевСевда,
Димитровград,Димитровград. 01/009712/17

РешењемПС Стара Пазова број 205.464/17 од 07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004092680издатаодПС
СтараПазованаимеЈазићВесна,Белегиш,Белегиш.01/009713/17

РешењемПСГолубацброј205445/17од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008336560издатаодПС
ГолубацнаимеРадосављевићЖиворад,Миљевић,Голубац.

 01/009714/17
РешењемПУПриштинаброј20519/17од07.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј005897541издатаодПУПри
штинанаимеМладеновићСања,Ливађе,Липљан. 01/009715/17

РешењемПУКикиндаброј05205755од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј009025362издатаодПУ
КикинданаимеКунЈелена,Кикинда,Кикинда. 01/009716/17

РешењемПСКосјерићброј205153617од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004448926издатаодПС
КосјерићнаимеЂорђевићВера,Косјерић,Косјерић.01/009717/17

РешењемПСВарварин број 03/2620512/17 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007736827издатаодПС
ВарвариннаимеИлићМирољуб,Обреж,Обреж. 01/009718/17

РешењемПСВеликаПланаброј20526365од10.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005624303издатаод
ПС Велика Плана на име Бранковић Радина, Крњево, Велика
Плана. 01/009719/17

Решењем ПС Аранђеловац број 20510826/17 од
01.02.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003747339издатаодПСАранђеловацнаимеДукићМилорад,
Бања,Аранђеловац. 01/009720/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2350од20.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003285666издатаодПУ
СмедеревонаимеНиколићНенад,Смедерево,Смедерево.

 01/009721/17
Решењем ПС Мали Зворник број 20523326/17 од

07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004699369издатаодПСМалиЗворникнаимеТадићЈовица,До
њаБорина,ДоњаБорина. 01/009722/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2352од20.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004933081издатаодПУСме
деревонаимеЂурићМилош,Смедерево,Смедерево.01/009723/17

РешењемПСВеликаПлана број 2052348 од 09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј002995759издатаод
ПСВеликаПлананаимеРаденовићСрећко,ВеликаПлана,Ве
ликаПлана. 01/009724/17

РешењемПСБеочинброј205212од21.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008364436издатаодПСБе
очиннаимеАлијиАлберт,Беочин,Беочин. 01/009725/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2329од17.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005522431издатаодПУ
СмедеревонаимеМилошевићБојана,Смедерево,Смедерево.

 01/009726/17
Решењем ПС Велика Плана број 2052336 од 09.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003081070издатаод
ПСВеликаПлананаимеРајчићМилош,Ракинац,ВеликаПлана.

 01/009727/17
РешењемПУСмедеревоброј205/2413од24.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј004866339издатаодПУ
СмедеревонаимеБишевацМихајло,Смедерево,Смедерево.

 01/009728/17
Решењем ПС Алибунар број 20523323/1718 од

07.03.2017.проглашавасеневажећимличнакартаброј7033929
издатаодПСАлибунарнаимеЖивковАна,Иланџа,Иланџа.

 01/009729/17
РешењемПСВеликаПлана број 2052335 од 09.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 0035774109издата
одПСВеликаПлананаимеАранђеловићАдам,Марковац,Ве
ликаПлана. 01/009730/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2181од30.01.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004686327издатаодПУ
СмедеревонаимеЈанковићНикола,Смедерево,Смедерево.

 01/009731/17
РешењемПСВеликаПлана број 2052369 од 10.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007582197издатаод
ПСВеликаПлананаимеМирковићМилан,Старосело,Велика
Плана. 01/009732/17

Решењем ПУ Смедерево број 205/23193 од 27.12.2016.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004862727издатаод
ПУСмедеревонаимеТрифуновићСлободан,Смедерево,Сме
дерево. 01/009733/17

РешењемПССечањброј 205151 од 14.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 002897769 издата одПС
СечањнаимеДавидовићНаташа,ЈашаТомић,ЈашаТомић.

 01/009734/17
РешењемПСВеликаПлана број 2052326 од 07.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004463959издатаод
ПСВеликаПлананаимеИлићАнђелка,ДоњаЛивадица,Вели
каПлана. 01/009735/17
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РешењемПСБабушницаброј2057/17од08.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј003760574издатаодПС
БабушницанаимеМиленковићТамара,Модрастена,Бабушница.

 01/009736/17
РешењемПУСмедеревоброј205/2279од08.02.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј006278004издатаодПУСме
деревонаимеТузлакПетар,Смедерево,Смедерево. 01/009737/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2412/2017 од
08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006622021издатаодПСНовиБеограднаимеМиленковићВла
дан,НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009738/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.241/17СИВ од
08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006691452 издата одПСНови Београд на име ЈурићДрагана,
НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009739/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2410/17СИВ
од 08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007900653издатаодПСНовиБеограднаимеКресојаМилка,
НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009740/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2409/17СИВ
од 08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004184742издатаодПСНовиБеограднаимеРадићМаријана,
НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009741/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2408/17СИВ
од 08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004758541издатаодПСРуманаимеВладисављевићАлексан
дра,НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009742/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2407/17СИВ
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004632907издатаодПСНовиБеограднаимеМалбашићНико
лина,НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009743/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2405/17СИВ
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004404434издатаодПСЧукарицанаимеБранковићЉиљана,
НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009744/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2403/17СИВ
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005201148издатаодПСРаковицанаимеПржуљЈелена,Нови
Београд,НовиБеоград. 01/009745/17

РешењемПСБарајевоброј205.215/1743од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008659265издатаодПСБа
рајевонаимеАнђелковићСава,Арнајево,Барајево. 01/009746/17

РешењемПСБарајевоброј205.215/1741од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006388961издатаодПСБа
рајевонаимеКнежевићМилош,Барајево,Барајево. 01/009747/17

РешењемПС Барајево број 205.215/1742 од 04.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007950323издатаод
ПСНовиБеограднаимеПетковићМилица,НовиБеоград,Нови
Београд. 01/009748/17

Решењем ПС Бечеј број 20544/2017 од 27.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј007891796издатаодПС
БечејнаимеПАвловићАлександар,БачкоПетровосело,Бачко
ПетровоСело. 01/009749/17

РешењемПСБечејброј20543/2017од23.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005795967издатаодПСБе
чејнаимеТотТамаш,БачкоПетровосело,БачкоПетровоСело.

 01/009750/17
РешењемПСБечејброј20545/2017од27.02.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј005142237издатаодПСБе
чејнаимеКаћанскиМиодраг,Бачкоградиште,БачкоГрадиште.

 01/009751/17
Решењем ПС Бечеј број 20546/2017 од 02.03.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј003480818издатаодПС
БечејнаимеГрујићЗорица,Бачкоградиште,БачкоГрадиште.

 01/009752/17
РешењемПСБечејброј20547/2017од06.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј004300213издатаодПСБе
чејнаимеУтјешиновићНенад,Бечеј,Бечеј. 01/009753/17

Решењем ПС Брус број 20547/2017 од 28.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј008443496издатаодПС
БруснаимеРадојковићАлександар,Брус,Брус. 01/009754/17

Решењем ПС Брус број 20548/2017 од 06.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј008805639издатаодПС
БруснаимеРадисављевићМилица,Брус,Брус. 01/009755/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2315од17.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003682017издатаодПУ
СмедеревонаимеМалатестинићВук,Смедерево,Смедерево.

 01/009756/17
РешењемПСБрусброј205410/17од08.03.2017.прогла

шава се неважећим лична карта број 006927774 издата одПС
БруснаимеМилетићБорис,Брус,Брус. 01/009757/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2390од22.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005855199издатаодПУ
СмедеревонаимеБлагојевићУрош,Смедерево,Смедерево.

 01/009758/17
РешењемПСБрус број 20549/17 од 07.03.2017. прогла

шава се неважећим лична карта број 009175942 издата одПС
БруснаимеЂокићВујица,ДоњиЛиповац,Брус. 01/009759/17

РешењемПСКањижа број 20552/18 од 20.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј002893055издатаодПС
КањижанаимеКиштормаГизела,Малепијаце,МалеПијаце.

 01/009760/17
РешењемПУСомборброј205/17од02.03.2017.проглаша

васеневажећимличнакартаброј003381684издатаодПУСом
борнаимеМаглићЗорица,Сомбор,Сомбор. 01/009761/17

РешењемПСКањижаброј20552/15од13.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007314429издатаодПСКа
њижанаимеМишколциОтилиа,Хоргош,Хоргош.01/009762/17

Решењем ПУ Сомбор број 20577/17 од 02.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј007874555издатаодПУ
СомборнаимеШимекАна,Сомбор,Сомбор. 01/009763/17

РешењемПСКањижаброј20552/19од21.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј001980289издатаодПСКањижа
наимеБАкшиФеренцСалма,Кањижа,Кањижа. 01/009764/17

РешењемПССавскивенацброј205.2185/17од04.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004949310издатаод
ПССавскивенацнаимеПаунковићРадмила,Савскивенац,Бео
град. 01/009765/17

РешењемПУСомборброј20580од03.03.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј004309508издатаодПУСом
борнаимеЧонкаЈовица,Бездан,Сомбор. 01/009766/17

РешењемПССавскивенацброј205.2183/17од03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005013676издатаод
ПССавскивенацнаимеВеличковићМирјана,Савскивенац,Бе
оград. 01/009767/17

РешењемПУСомборброј20579од03.03.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј008027596издатаодПУСом
борнаимеЧонкаМаја,Бездан,Сомбор. 01/009768/17

РешењемПССавскивенацброј205.2182/17од03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003772448издатаод
ПССавски венац на имеВеселиновићМилица,Савски венац,
Београд. 01/009769/17

РешењемПССавскивенацброј205.2184/17од03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007164293издатаод
ПССавскивенацнаимеКратохвилПлавшићМирјана,Савски
венац,Београд. 01/009770/17

РешењемПССавскивенацброј205.2175/17од02.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006864466издатаод
ПССавскивенацнаимеМарићЉубодраг,Савскивенац,Бео
град. 01/009771/17

РешењемПССавскивенацброј205.2174/17од02.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006115334издатаод
ПССавскивенацнаимеБошковићДаница,Савскивенац,Бео
град. 01/009772/17

РешењемПССавскивенацброј205.2187/17од06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005312772издатаод
ПС Нови Београд на име НеговановићМирко, Нови Београд,
НовиБеоград. 01/009773/17

РешењемПССавскивенацброј205.2181/17од03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005698482издатаод
ПСНовиБеограднаимеРадуловићСлађана,НовиБеоград,Но
виБеоград. 01/009774/17

РешењемПССавскивенацброј205.2186/17од06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008754283издатаод
ПУБеограднаимеРадошевићПредраг,Палилула,Београд.

 01/009775/17
Решењем ПС Савски венац број 205.2/178/2017 од

03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006694385издатаодПСНовиБеограднаимеПетровићДраги
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
005326601издатаодПССавскивенацнаимеЈовановићРајка,
Вождовац,Београд. 01/009777/17

Решењем ПС Савски венац број 205.2/179/2017 од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006264559издатаодПСЧукарицанаимеМилосављевићПре
драг,Степојевац,Степојевац. 01/009778/17

Решењем ПС Сурдулица број 205408/17 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007081758издатаод
ПССурдулицанаимеДестановићМелдијана,Сурдулица,Сур
дулица. 01/009779/17

Решењем ПС Сурдулица број 205478/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004533930 издата
одПССурдулицанаимеМилићБогдан,Сурдулица,Сурдулица.

 01/009780/17
РешењемПУНовиСадброј2058/376од24.02.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј008812567издатаодПУНови
СаднаимеМартићЂуро,НовиСад,НовиСад. 01/009781/17

РешењемПУНовиСадброј2058/379од28.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004215399издатаодПУ
НовиСаднаимеБастаРаде,НовиСад,НовиСад.01/009782/17

РешењемПУНовиСадброј2058/378од28.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007675163издатаодПУНови
СаднаимеЏафчеРејхан,НовиСад,НовиСад. 01/009783/17

РешењемПУНовиСадброј2058/377од28.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005467585издатаодПУНови
СаднаимеАрамбашићНикола,НовиСад,НовиСад.01/009784/17

РешењемПУНовиСадброј2058/366од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005026407издатаодПУНови
СаднаимеСтејићДрагана,НовиСад,НовиСад. 01/009785/17

РешењемПУНовиСадброј2058/367од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003331552издатаодПУСубо
тицанаимеСтанчићКристина,НовиСад,НовиСад.01/009786/17

РешењемПУНовиСадброј2058/369од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008374606издатаодПУНови
СаднаимеПеришићЉиљана,НовиСад,НовиСад. 01/009787/17

РешењемПУНовиСадброј2058/371од24.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004448249издатаодПУ
НовиСаднаимеЈолићЈован,НовиСад,НовиСад.01/009788/17

РешењемПУНовиСадброј2058/372од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003681533издатаодПУНови
СаднаимеГајићДушан,НовиСад,НовиСад. 01/009789/17

РешењемПУНовиСадброј2058/373од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007618918издатаодПУНови
СаднаимеКалозиДаниела,НовиСад,НовиСад. 01/009790/17

РешењемПУНовиСадброј2058/374од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007849196издатаодПУНови
СаднаимеДоловацЦвијета,НовиСад,НовиСад. 01/009791/17

РешењемПУНовиСадброј2058/375од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008349121издатаодПУНови
СаднаимеДроњакЖика,НовиСад,НовиСад. 01/009792/17

РешењемПУНовиСадброј2058/370од24.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006199834издатаодПУ
Нови Сад на име Вркатић Наташа, Сремска Каменица, Нови
Сад. 01/009793/17

РешењемПУНовиСадброј2058/368од24.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003855674издатаодПУ
НовиСаднаимеБлагојевићЈадранка,Ветерник,НовиСад.

 01/009794/17
РешењемПСЗемунброј205.2220од28.02.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј005806032издатаодПСЗе
муннаимеЈовичићВељко,Земун,Београд. 01/009795/17

РешењемПСЗвездараброј205.2495од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006815012издатаодПСЗве
здаранаимеВасиљевићДрагана,Звездара,Београд.01/009796/17

РешењемПСЗемунброј205.2219од28.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007139253издатаодПСЗе
муннаимеМутићДејан,Земун,Београд. 01/009797/17

РешењемПСЗемунброј205.2214од27.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 007998920 издата одПС
ВождовацнаимеДражићНенад,Земун,Београд. 01/009798/17

РешењемПСЗемунброј205.2215од27.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј008604472издатаодПСЗемун
наимеБлагојевићАлександар,Земун,Београд. 01/009799/17

РешењемПСЗемунброј205.2221од28.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008519211издатаодПСЗе
муннаимеМусићЈована,Земун,Београд. 01/009800/17

РешењемПСЗемунброј205.2192од23.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006859270издатаодПСЗе
муннаимеЈањићЈелена,Земун,Београд. 01/009801/17

РешењемПСЗемунброј205.2207од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004580174издатаодПСЗе
муннаимеСињериМомчило,Земун,Београд. 01/009802/17

РешењемПСЗемунброј205.2191од22.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј004342449издатаодПСНови
БеограднаимеМилекићАндреа,Земун,Београд. 01/009803/17

РешењемПСЗемунброј205.2208од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003132220издатаодПСЗе
муннаимеЂуричинИиван,Земун,Београд. 01/009804/17

РешењемПСЗемунброј205.2202од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005650857издатаодПУЈа
годинанаимеПетровићКатарина,Савскивенац,Београд.

 01/009805/17
РешењемПСЗемунброј205.2204од24.02.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј005232902издатаодПСЗе
муннаимеПродановићПетар,Земун,Београд. 01/009806/17

РешењемПСЗемунброј205.2203од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008175489издатаодПСЗе
муннаимеНовокометМирјана,Земун,Београд. 01/009807/17

РешењемПСЗемунброј205.2210од25.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј00434126издатаодПСНовиБе
ограднаимерадаковићВладимир,Земун,Београд. 01/009808/17

РешењемПСЗемунброј205.2211од25.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј0080442074издатаодПС
ЗемуннаимеМиљковићДушица,Земун,Београд.01/009809/17

Решењем ПС Земун број 205.22/212 од 25.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј006148641издатаодПС
ЗемуннаимеМариновићИван,Земун,Београд. 01/009810/17

РешењемПСЗемунброј 205.2209од25.02.2017. прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006271574издатаодПСНо
виБеограднаимеЕминиБидаим,Земун,Београд. 01/009811/17

РешењемПСЗемунброј205213од26.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј0056360325издатаодПСЗе
муннаимеЈанежићЈожефа,Земун,Београд. 01/009812/17

РешењемПСЗемунброј205.2226од01.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј0033989968издатаодПС
НовиБеограднаимеАнђелковићАнђелија,Земун,Београд.

 01/009813/17
РешењемПСЗемунброј205.2225од01.03.2017.прогла

шава се неважећим лична карта број 005910338 издата одПУ
ВаљевонаимеМијатовићИгор,Земун,Београд. 01/009814/17

РешењемПСЗемунброј205.2224од01.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005069624издатаодПСЗе
муннаимеБрајићМирјана,Земун,Београд. 01/009815/17

РешењемПССтариградброј205.2196/17од14.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007352315издатаод
ПССтариграднаимеВујаковићАна,Палилула,Београд.

 01/009816/17
РешењемПСЗемунброј205.2223од01.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј008192872издатаодПСЗе
муннаимеМартиновићКатарина,НовиБеоград,Београд.

 01/009817/17
Решењем ПУ Зрењанин број 032055/144 од 09.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008942903издатаод
ПУЗрењаниннаимеРадуЉубомир,Зрењанин,Зрењанин.

 01/009818/17
РешењемПУСомборброј20586/17од09.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј008299254издатаодПУСом
борнаимеШолајићВукосава,Сомбор,Сомбор. 01/009819/17

РешењемПСЗемунброј205.2222од01.03.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј004343203издатаодПУБео
граднаимеМилановићВладимир,Земун,Београд. 01/009820/17

РешењемПСМедвеђаброј2058613/16од22.12.2016.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003451818издатаодПСМе
двеђанаимеПавловићБлагоје,Гургутово,Медвеђа. 01/009821/17

Решењем ПС Нови Кнежевац број 152054614 од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003034579издатаодПСНовиКнежевацнаимеДимовићНико
ла,БанатскоАранђелово,БанатскоАранђелово. 01/009822/17

РешењемПСЗемунброј205.2227од01.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 003033069 издата одПС
ВождовацнаимеМиклошДамир,Земун,Београд.01/009823/17

РешењемПСЗемунброј205.2218од27.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј007997320издатаодПСРако
вицанаимеМирјанићЉубица,Раковица,Београд. 01/009824/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.273/17БК од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004393939издатаодПСНовиБеограднаимеНиколићИлија,
НовиБеоград,Београд. 01/009825/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.274/17БК од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004012665издата одПСНовиБеограднаимеХорватТатјана,
НовиБеоград,Београд. 01/009826/17

РешењемПСЖитиштеброј205410/17од08.03.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 006435154 издата одПС
ЖитиштенаимеВукашиновићСтанко,Хетин,Хетин.01/009827/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.276/17БК од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006401598издатаодПСНовиБеограднаимеАндрејићДраги
ца,НовиБеоград,Београд. 01/009828/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.277/17БК од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005438580издатаодПСНовиБеограднаимеТурунташАнђа,
НовиБеоград,Београд. 01/009829/17

Решењем ПС Аранђеловац број 20522918/17 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003750611издатаодПСАранђеловацнаимеРафаиловићМари
јана,Вукосавци,Аранђеловац. 01/009830/17

РешењемПСГаџинханброј4/17од07.03.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј008008852издатаодПСГаџинхан
наимеЦветковићГоран,Виландрица,ГаџинХан. 01/009831/17



43 / 5.V2017. 17
РешењемПСГаџинханброј3од06.03.2017.проглашава

сеневажећимличнакартаброј006997509издатаодПСГаџин
ханнаимеДинићСузана,ГаџинХан,ГаџинХан. 01/009832/17

РешењемПСУбброј205621од08.03.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј008639981издатаодПСУбна
имеЖивковићМилован,Гвозденовић,Уб. 01/009833/17

РешењемПСНовиБеоградброј205.256/17од03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007165380издатаод
ПСНови Београд на имеДрашковићМуневра, Нови Београд,
Београд. 01/009834/17

РешењемПСПетровацброј205772/17од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006453758издатаодПС
ПетровацнаимеСтојкићЛалица,Стамница,ПетровацнаМлави.

 01/009835/17
РешењемПСИриг број 205.1982/17 од 09.03.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј008929599издатаодПС
ИригнаимеКерестешМарија,Шатринци,Ириг. 01/009836/17

РешењемПССрбобран број 092052/114 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј001405986издатаод
ПССрбобраннаимеОстојићНемања,Србобран,Србобран.

 01/009837/17
РешењемПУНишброј291/017од02.03.2017.проглашава

сеневажећимличнакартаброј004372699издатаодПУНишна
имеМилојковићЕма,Ниш,Ниш. 01/009838/17

РешењемПССвилајнацброј 20522515/17од03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005789633издатаод
ПССвилајнац на имеМАрковићЂурђица,Свилајнац,Свилај
нац. 01/009839/17

РешењемПСЛазаревацброј205.475од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј00626375издатаодПСЛаза
ревацнаимеРанковићРаденка,Зеоке,Лазаревац. 01/009840/17

РешењемПУНишброј78/017од23.01.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј007135354издатаодПУНишна
имеЗаревЉубен,Ниш,Ниш. 01/009841/17

РешењемПСЛазаревацброј205.474од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003029503издатаодПС
ЛазаревацнаимеЦветковићМиланка,Рудовци,Лазаревац.

 01/009842/17
Решењем ПС Владичин Хан број 20513/2017 од

03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004279284 издата од ПС Владичин Хан на име Стојиљковић
Славко,ВладичинХан,ВладичинХан. 01/009843/17

РешењемПУНишброј286од02.03.2017.проглашавасе
неважећим лична карта број 008862964 издата одПУНиш на
имеШмигићГордана,Ниш,Ниш. 01/009844/17

РешењемПСЛазаревацброј205.474од08.03.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 0073147658 издата од
ПСЛазаревацнаимеПокрајчевићЉубица,Петка,Лазаревац.

 01/009845/17
РешењемПССтараПазоваброј205.459/17од02.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004178614издатаод
ПССтараПазованаимеМраовићВесна,Голубинци,Голубинци.

 01/009846/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2311/2011 од 08.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004181078издатаодПС
ЧукарицанаимеСавићНаташа,Чукарица,Београд. 01/009847/17

РешењемПССавскивенацброј205.2195/17од09.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј009241119издатаод
ПССавскивенацнаимеБисенићЉубиша,Савскивенац,Бео
град. 01/009848/17

РешењемПССавскивенацброј205.2197/17од09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004517881издатаод
ПССавскивенацнаимеПавловићВиолета,Звездара,Београд.

 01/009849/17
РешењемПУНишброј247/017од28.02.2017.проглашава

сеневажећимличнакартаброј005426573издатаодПУНишна
имеВучићЉубисављевићМаја,Ниш,Ниш. 01/009850/17

РешењемПСЧукарицаброј205.2286/2017од03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007593323издатаод
ПСЧукарицанаимеСкочајићМилица,Сремчица,Београд.

 01/009851/17
РешењемПУНишброј196/017од20.02.2017.проглашава

сеневажећимличнакартаброј008427418издатаодПУНишна
имеПеровићЛазар,Ниш,Ниш. 01/009852/17

РешењемПУНишброј203од20.02.2017.проглашавасе
неважећим лична карта број 006095128 издата одПУНиш на
имеШћекићМиљана,Ниш,Ниш. 01/009853/17

РешењемПСЧукарицаброј205.2294/2017од13.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004816677издатаод
ПСЧукарицанаимеСтаменковићМирко,Чукарица,Београд.

 01/009854/17
РешењемПУНишброј20/017од10.01.2017.проглашава

сеневажећимличнакартаброј005982691издатаодПУНишна
имеЖивковићАнђела,Ниш,Ниш. 01/009855/17

РешењемПСЧукарицаброј205.233/2017од06.03.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј 005098649издатаодПС
ЧукарицанаимесајићИвана,НовиБеоград,Београд.01/009856/17

РешењемПУНишброј158/017од09.02.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј004313331издатаодПУНишна
имеМладеновићДамир,Ниш,Ниш. 01/009857/17

РешењемПСЧукарицаброј205.2302/2017од06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004831858издатаод
ПСЧукарицанаимеПетровићМилорад,Чукарица,Београд.

 01/009858/17
РешењемПСЧукарицаброј205.2300/2017од06.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008167078издатаод
ПСЧукарицанаимеВељовићМилица,Чукарица,Београд.

 01/009859/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2290/17 од 03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005618344издатаод
ПСЧукарицанаимеКуртешиРефик,Чукарица,Београд.

 01/009860/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2293/17 од 06.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004888507издатаод
ПСЧукарицанаимеКовачевићМИлен,Чукарица,Београд.

 01/009861/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2297/2017 од 06.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005690674издатаодПС
ЧукарицанаимеКрстићИван,Чукарица,Београд. 01/009862/17

РешењемПСЧукарицаброј205.2295/2017од06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003589282издатаод
ПСЧукарицанаимеРанковићАлександар,Чукарица,Београд.

 01/009863/17
Решењем ПС Бач број 205610/2017 од 08.03.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј008863440издатаодПС
БачнаимеВукмирДара,Бач,Бач. 01/009864/17

Решењем ПС Чукарица број 205.2298/2017 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007590516издатаодПС
ЧукарицанаимеИгњатовићСаво,Чукарица,Београд.01/009865/17

Решењем ПУ Јагодина број 20522592/17 од 04.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003921671 издата
одПУЈагодинанаимеМилојевићДанијел,Вољавче,Јагодина.

 01/009866/17
РешењемПСЧукарицаброј205.2301/2017од06.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006048680издатаод
ПССтари град на име Табаковић Јована, ВеликаМоштаница,
Београд. 01/009867/17

Решењем ПУ Јагодина број 20524122/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008238301 издата
одПУЈагодинанаимеСтојановићРужица,Ракитово,Јагодина.

 01/009868/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2251/2017 од 25.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003566847издатаодПС
ЧукарицанаимеСавићМилица,Чукарица,Београд. 01/009869/17

РешењемПСЧукарицаброј205.2296/2017од06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006566649издатаод
ПСЧукарицанаимеСтанковићЈелена,Чукарица,Београд.

 01/009870/17
РешењемПСОбреновацброј205.288/2017од06.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003684225издатаод
ПСОбреновацнаимеДрагојловићНемања,Забрежје,Београд.

 01/009871/17
РешењемПСЋупријаброј205204/17од11.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј008577201издатаодПС
ЋупријанаимеНакићМладен,Ћуприја,Ћуприја.01/009872/17

Решењем ПС Обреновац број 205.292/17 од 07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005804000издатаод
ПСОбреновацнаимеРанковићСаша,Обреновац,Обреновац.

 01/009873/17
РешењемПСЋупријаброј205273/17од14.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј004329647издатаодПС
ЋупријанаимеЈевтићСтана,Ћуприја,Ћуприја. 01/009874/17

РешењемПСОбреновацброј205.291/2017од06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008869392издатаод
ПСОбреновацнаимеТунићОбрад,Обреновац,Обреновац.

 01/009875/17
РешењемПСЋуприја број 205272/17 од 14.02.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј007723489издатаодПС
ЋупријанаимеПавковићВељко,Ћуприја,Ћуприја.01/009876/17

РешењемПСЋупријаброј205331/17од23.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008576989издатаодПС
ЋупријанаимеСпасићЈасмина,Ћуприја,Ћуприја.01/009877/17

РешењемПСОбреновацброј205.290/2017од06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004550457издатаод
ПСОбреновацнаимеАшковићЉубица,Трстеница,Обреновац.

 01/009878/17
РешењемПУВаљевоброј20522802/17од06.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј004620452издатаодПУВаље
вонаимеАрсеновићГордана,Попучке,Попучке. 01/009879/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2372/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008800421издатаодПСНовиБеограднаимеЈовановићсветла
на,НовиБеоград,Београд. 01/009880/17

РешењемПУНишброј160/017од09.02.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј005115999издатаодПУНишна
имеКолићСандра,Ниш,Ниш. 01/009881/17

РешењемПУНишброј161/017од09.02.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј003914439издатаодПУНишна
имеЂорђевићЉубодраг,Ниш,Ниш. 01/009882/17

РешењемПУВаљевоброј20522825/17од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003674344издатаодПУ
ВаљевонаимеМалетићМилош,Попучке,Попучке.01/009883/17

РешењемПУВаљевоброј20522327/17од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008083887издатаодПУ
ВаљевонаимеЈовановићЖиван,Драчић,Драчић. 01/009884/17

РешењемПУВаљевоброј00522815/17од06.03.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј005439060издатаодПУ
ВаљевонаимеЈелењсијевићРадиша,Пауне,Ваљево.01/009885/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2362/2017 од
02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006492087издатаодПСНовиБеограднаимеЂукићУрош,Но
виБеоград,Београд. 01/009886/17

РешењемПУВаљевоброј20521782/17од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003916290издатаодПУ
ВаљевонаимеСтанковићПредраг,Дупљај,Ваљево.01/009887/17

РешењемПУНишброј111/017од30.01.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј007241759издатаодПУНишна
имеЂуровићМарија,Ниш,Ниш. 01/009888/17

РешењемПУВаљевоброј20522777/17од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004638025издатаодПУ
ВаљевонаимеАндрићВладан,Ваљево,Ваљево. 01/009889/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2371/2017 од
02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007633608издатаодПСНовиБеограднаимеКостићВерица,
НовиБеоград,Београд. 01/009890/17

РешењемПСБојникброј20522898/17од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј00467912издатаодПСБојник
наимеАлиловићАндријана,Лапотинце,Бојник. 01/009891/17

РешењемПУНишброј117/017од31.01.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј003984591издатаодПУНишна
имеВучковићОливера,Ниш,Ниш. 01/009892/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2370/2017 од
02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
0081744204издатаодПССавскивенацнаимеМаричићНатали
ја,НовиБеоград,Београд. 01/009893/17

РешењемПСБојникброј20523226/17од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003710556издатаодПСБој
никнаимеИвковићДанило,Придворица,Бојник. 01/009894/17

РешењемПУНишброј101/017од27.01.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј008505386издатаодПУНишна
имеДашићДанијела,Ниш,Ниш. 01/009895/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2368/2017 од
02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003804679издатаодПСНовиБеограднаимеЛазићМиланка,
НовиБеоград,Београд. 01/009896/17

РешењемПУНишброј101/017од27.01.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј004371219издатаодПУНишна
имеПешићСандра,Ниш,Ниш. 01/009897/17

РешењемПУКикиндаброј05205757од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005193225издатаодПУ
КикинданаимеБачићАндреј,Кикинда,Кикинда.01/009898/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2369/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004329763издатаодПСНовиБеограднаимеЦикотаСтаноје
вићЈелена,НовиБеоград,Београд. 01/009899/17

РешењемПУКикиндаброј05205738од09.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006130175издатаодПУ
КикинданаимеДенисИгњат,Башаид,Башаид. 01/009900/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2367/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004706602 издата од ПС Нови Београд на име Милутиновић
Владимир,НовиБеоград,Београд. 01/009901/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2365/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004324608издатаодПСВождовацнаимеПетровЈелена,Нови
Београд,Београд. 01/009902/17

Решењем ПС Нова Варош број 0420515/2017 од
09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003222067 издата од ПСНова Варош на имеМандић Дијана,
Поточило,НоваВарош. 01/009903/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2366/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007099749издата одПСНовиБеограднаимеКостићСелена,
НовиБеоград,Београд. 01/009904/17

Решењем ПС Нова Варош број 0420514/2017 од
06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008796068издатаодПСНоваВарошнаимеПетрићевићМари
јана,Петловац,НоваВарош. 01/009905/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2364/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005213885издатаодПСНовиБеограднаимеСавићЈован,Нови
Београд,Београд. 01/009906/17

Решењем ПС Чукарица број 205.2285/2017 од 02.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004130027издатаодПС
ЧукарицанаимеНиколићЖивко,Рушањ,Рушањ. 01/009907/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2361/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006882963издатаодПСНовиБеограднаимеБегушМилица,
Земун,Београд. 01/009908/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2363/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006929137издатаодПСНовиБеограднаимеБадњаррадмила,
НовиБеоград,Београд. 01/009909/17

Решењем ПС Чукарица број 205.2273/17 од 01.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004858138издатаод
ПСЧукарицанаимеЂунисијевићМарина,Сремчица,Сремчица.

 01/009910/17
РешењемПУНишброј97/017од26.01.2017.проглашава

сеневажећимличнакартаброј008397452издатаодПУНишна
имеМиљковићНађа,Ниш,Ниш. 01/009911/17

РешењемПСНовиБеоградброј205.269/17од01.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003588364издатаод
ПСВрачарнаимеНиколићНикола,НовиБеоград,Београд.

 01/009912/17
РешењемПСЧукарицаброј205.2277/17од01.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј007500012издатаодПС
ЧукарицанаимеЋукНикола,Чукарица,Београд. 01/009913/17

Решењем ПС Чукарица број 205.2275/17 од 01.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006328847издатаод
ПСЧукарицанаимеТатићЈаневскиСања,Чукарица,Београд.

 01/009914/17
Решењем ПС Чукарица број 205.276 од 01.03.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј003724003издатаодПС
ЧукарицанаимеТокмаџићДанијела,Чукарица,Београд.

 01/009915/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2271/2017 од 01.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006528661издатаодПС
ЧукарицанаимеБркићМарко,Чукарица,Београд. 01/009916/17

РешењемПСЧукарицаброј205.2282/2017од02.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007047905издатаод
ПСЧукарицанаимеСтојковићМилорад,Чукарица,Београд.

 01/009917/17
РешењемПСЧукарицаброј205.2281/2017од02.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј009032452издатаод
ПССавскивенацнаимеЂорђевићДрагана,Чукарица,Београд.

 01/009918/17
РешењемПС Гроцка број 205257/16 од 18.11.2016. про

глашавасеневажећимличнакартаброј000113932издатаодПУ
БеограднаимеЂорђевићНаталија,Болеч,Гроцка.

 01/009919/17
Решењем ПС Чукарица број 205.2269/2017 од 01.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007842648издатаодПС
ЧукарицанаимеТомашевмилош,Чукарица,Београд.01/009920/17

РешењемПСГроцкаброј2053617од23.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 007656625 издата од ПС
ГроцканаимеПетровићЗвонко,Бегаљица,Гроцка.01/009921/17

РешењемПУНишброј96/017од26.01.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј006852498издатаодПУНишна
имеНиколићБиљана,Ниш,Ниш. 01/009922/17

РешењемПСЧукарицаброј205.2265/2017од28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0051098193издата
одПСЧукарицанаимеАљитиСелим,Чукарица,Београд.

 01/009923/17
РешењемПСГроцкаброј205372017од23.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј003368398издатаодПС
ГроцканаимеИлићјелена,Калуђерица,Гроцка. 01/009924/17

РешењемПСЧукарицаброј205.2280/2017од02.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004003729издатаод
ПСЧукарицанаимеМалићевићЕмран,Чукарица,Београд.

 01/009925/17
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РешењемПСЧукарицаброј205.2278/2017од01.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006808622издатаод
ПСЧукарицанаимеБогавацСлободанка,Чукарица,Београд.

 01/009926/17
РешењемПСЧукарицаброј205.2274/2017од01.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003113520издатаод
ПСРаковицанаимеМишељићЈованка,Чукарица,Београд.

 01/009927/17
РешењемПСЧукарицаброј205.2279/17од02.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006867156издатаодПС
ЧукарицанаимеЛалићНевенка,Чукарица,Београд.01/009928/17

Решењем ПС Чукарица број 205.2272/17 од 01.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006594639издатаод
ПСЧукарицанаимеОгњановићВладимир,Чукарица,Београд.

 01/009929/17
РешењемПСГроцкаброј20538/17од24.02.2017.проглаша

васеневажећимличнакартаброј006662060издатаодПСГроцка
наимеФилиповићЧедомир,Калуђерица,Гроцка. 01/009930/17

РешењемПСГроцкаброј2053917од24.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 007828431 издата од ПС
ГроцканаимеКолувијаНенад,Калуђерица,Гроцка.01/009931/17

РешењемПУНишброј197/017од20.02.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј006043587издатаодПУНишна
имеЂорђевићСоња,ПасиПољана,Ниш. 01/009932/17

РешењемПСГроцкаброј2054017од27.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј004669179издатаодПСГроцка
наимеВитошевићЛола,Ораховац,Ораховац. 01/009933/17

РешењемПСГроцкаброј2054117од28.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј008962395издатаодПСГроцка
наимеПетковићДрагољуб,Калуђерица,Гроцка. 01/009934/17

РешењемПУНишброј80/017од24.01.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј003483551издатаодПУНишна
имеШљивићМилош,Ниш,Ниш. 01/009935/17

РешењемПСГроцкаброј20542/17од28.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 005541883 издата одПС
ГроцканаимеЋујићЈелена,Винча,Гроцка. 01/009936/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.275/17ВК од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006896244издатаодПСНовиБеограднаимеИгњатовићСто
јан,НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009937/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.268/17ВК од
01.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007962133издатаодПСНовиБеограднаимеМалчићМилка,
НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009938/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.268/17БК од
02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006575690издатаодПСЗемуннаимеЛатиновићВладо,Земун,
Земун. 01/009939/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2356/17 од
01.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007604297издатаодПСНовиБеограднаимеСтојановићНада,
НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009940/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2345/17 од
28.02.2017. проглашава се неважећим лична карта број
002979125издатаодПСНовиБеограднаимеСтефановићНе
бојша,НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009941/17

Решењем ПС Гроцка број 2054317 од 02.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј00636425издатаодПС
ГроцканаимеБајчетићБојан,Калуђерица,Гроцка.01/009942/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2360/17 од
01.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003721012издатаодПСПалилуланаимеМихајловићНаташа,
НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009943/17

РешењемПСГроцкаброј205.217/17од27.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008397625издатаодПС
ЗвездаранаимеЛазовићБранка,Винча,Гроцка. 01/009944/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2373/17 од
02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007601139издатаодПСНовиБеограднаимеДимитријевићДу
шица,НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009945/17

РешењемПСЗемунброј205.2157од14.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 003285688 издата одПС
ПалилуланаимеПерићЛазар,Врачар,Београд. 01/009946/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2401/2017 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008697898издатаодПСНовиБеограднаимеЂукићДрагана,
НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009947/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2402/2017 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004433278издатаодПСНовиБеограднаимеНиколићДраго
мир,НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009948/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2406/2017 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003078598издатаодПССјеницанаимеКрасићКатарина,Нови
Београд,НовиБеоград. 01/009949/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2399/2017 од
07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007552102издатаодПСНовиБеограднаимеПилиповићЛука,
НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009950/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2404/17СИВ
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005923595издатаодПСНовиБеограднаимеПетровићСветла
на,НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009951/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2398/17СИВ
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006546860издатаодПСНовиБеограднаимеВесковићБојана,
Земун,Земун. 01/009952/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2400/17СИВ
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005303917издатаодПСНовиБеограднаимеЈанковићЈулијана,
НовиБеоград,НовиБеоград. 01/009953/17

РешењемПСЗемунброј205.2160/17од15.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007912608издатаодПУСу
ботицанаимеКраснићиНафије,Земун,Београд. 01/009954/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2374/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
002965675издатаодПУУжиценаимеЈањићИвко,НовиБео
град,НовиБеоград. 01/009955/17

РешењемПСЗемунброј205.237/17Вод12.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004601991издатаодПССтара
ПазованаимеСтаменковићАна,Земун,Београд. 01/009956/17

РешењемПСЗемунброј205.2152од13.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007557650издатаодПСЗе
муннаимеВучковићАлександар,Земун,Београд.01/009957/17

РешењемПС Земун број 20533/17Б од 09.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј007947767издатаодПС
ЗемуннаимерадићСлађана,Земун,Београд. 01/009958/17

РешењемПСЗемунброј205.232/17Бод09.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј002946475издатаодПС
ЗемуннаимеЂорђевићМилисав,Земун,Београд.01/009959/17

РешењемПСЗемунброј205.234/17Бод09.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004353112издатаодПС
ЗемуннаимеТмушићГорица,Земун,Београд. 01/009960/17

РешењемПССавскивенацброј205.2167/17од28.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004813026издатаод
ПССавскивенацнаимеСпасојевићЖиван,Вождовац,Београд.

 01/009961/17
РешењемПУНишброј85/017од24.01.2017.проглашава

сеневажећимличнакартаброј003602486издатаодПУНишна
имеЗдравковићМилош,Ниш,Ниш. 01/009962/17

РешењемПССавскивенацброј205.2168/17од28.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007178926издатаод
ПСВождовацнаимеКовачевићЉиљана,Вождовац,Београд.

 01/009963/17
РешењемПУНишброј83/017од24.01.2017.проглашава

сеневажећимличнакартаброј006930267издатаодПУНишна
имеБунићБобан,Ниш,Ниш. 01/009964/17

РешењемПССавскивенацброј205.2137/17од13.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006836528издатаод
ПСПалилуланаимеКостанићРадојка,Чукарицца,Београд.

 01/009965/17
РешењемПУНишброј79од23.01.2017.проглашавасене

важећимличнакартаброј006664764издатаодПУНишнаиме
СтојановићИвана,Ниш,Ниш. 01/009966/17

РешењемПСЗемунброј205.236/17Бод10.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004326186издатаодПС
ЗемуннаимеДоклЈосип,Земун,Београд. 01/009967/17

РешењемПУНишброј81/017од24.01.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј004728176издатаодПУНишна
имеЂорђевићЈован,Ниш,Ниш. 01/009968/17

РешењемПСЗемунброј205.235/17Бод10.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007489864издатаодПС
ЗемуннаимеВеселчићЂорђе,Земун,Београд. 01/009969/17

РешењемПУНишброј77/017од23.01.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј003414450издатаодПУНишна
имеСпасићХелена,Ниш,Ниш. 01/009970/17

РешењемПСЗемунброј205.238/17Бод13.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007375536издатаодПС
ЗемуннаимеКатићМиле,Земун,Београд. 01/009971/17

РешењемПСЗемунброј205.239/17Бод13.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003981260издатаодПС
ЗемуннаимеПелевићмарија,Земун,Београд. 01/009972/17

РешењемПСЗемунброј205.2161/17од15.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008642511издатаодПС
ЗемуннаимеЈовановићУрош,Земун,Београд. 01/009973/17

РешењемПССтариградброј205.2285/17од03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005895115издатаод
ПССтариграднаимеКовачевићСлађана,Палилула,Београд.

 01/009974/17
РешењемПССтариградброј205.2293/17од06.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007297778издатаод
ПССтариграднаимеБабићСимеон,Стариград,Београд.

 01/009975/17
РешењемПУНишброј72/017од20.01.2017.проглашава

сеневажећимличнакартаброј006123587издатаодПУНишна
имеИгњатовићИгор,Ниш,Ниш. 01/009976/17

РешењемПССтариградброј205.2292/17од06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005280434издатаод
ПСВрачарнаимеПетровићБогдан,Стариград,Београд.

 01/009977/17
РешењемПССтариградброј205.2282/17од03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006778870издатаод
ПССтариграднаимеВукчевићЉубица,Стариград,Београд.

 01/009978/17
РешењемПССтариградброј205.2286/17од03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007700033издатаод
ПУБеограднаимеЈанковићГордана,Стариград,Београд.

 01/009979/17
РешењемПССтариградброј205.2288/17од04.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006491899издатаод
ПССтариграднаимеЧумићМарко,Стариград,Београд.

 01/009980/17
РешењемПССтариградброј205.2289/17од04.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005648146издатаод
ПССтариграднаимеМитићЉиљана,Стариград,Београд.

 01/009981/17
РешењемПСЗемунброј205.2158од14.02.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј004330071издатаодПСЗе
муннаимеПеурачаМира,Земун,Београд. 01/009982/17

РешењемПУНишброј65од20.01.2017.проглашавасене
важећимличнакартаброј006592264издатаодПУНишнаиме
ЛукјановићЈасмина,Ниш,Ниш. 01/009983/17

РешењемПУНишброј71/017од20.01.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј006801641издатаодПУНишна
имеСтојилковићЈасмина,Ниш,Ниш. 01/009984/17

РешењемПУНишброј84/017од24.01.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј007388979издатаодПУНишна
имеБожиловићСтефан,Ниш,Ниш. 01/009985/17

РешењемПУНишброј103/017од27.01.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј003749805издатаодПУНишна
имеКоцићДргољућ,Ниш,Ниш. 01/009986/17

РешењемПСЗемунброј205.2156од14.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006201253издатаодПСЗе
муннаимеБојановићСлађана,Земун,Београд. 01/009987/17

РешењемПСЗемунброј205.2143/17од10.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008922702издатаодПС
ЗемуннаимеНедељковићСтанићСнежана,Земун,Београд.

 01/009988/17
РешењемПСЗемунброј 205.2136од09.02.2017. прогла

шава сеневажећимлична карта број 0005471989издата одПС
ЗемуннаимеСарићВесна,НовиБеоград,Београд.01/009989/17

РешењемПСЗемунброј205.2137од09.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 00805781 издата од ПС
ГроцканаимеТанасковићМиљурко,Калуђерица,Гроцка.

 01/009990/17
РешењемПССтариградброј205.2278/17од03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008061766издатаод
ПСЗвездаранаимеПаунићКостићЈугослава,Стариград,Бео
град. 01/009991/17

РешењемПСЗемунброј205.2131/17од09.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003003958издатаодПС
ЗемуннаимеЈовановићНада,Земун,Гроцка. 01/009992/17

РешењемПССтариградброј205.2281/17од03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005236504издатаод
ПССтариграднаимеСимићДрага,Стариград,Београд.

 01/009993/17
РешењемПССтариградброј205.2271/17од02.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003683822издатаод
ПССтариграднаимеОбрадовићИвана,Стариград,Београд.

 01/009994/17
РешењемПССтариградброј205.2287/17од03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004386475издатаод
ПССтариграднаимеАрсеновићМилан,Стариград,Београд.

 01/009995/17
РешењемПСЗемунброј205.2132од09.02.2017.проглаша

васеневажећимличнакартаброј007421207издатаодПСЗемун
наимеРадисављевићБранислав,Земун,Гроцка. 01/009996/17

РешењемПССтариградброј205.2296/17од07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006689758издатаод
ПССавскивенацнаимеПантићФилип,Стариград,Београд.

 01/009997/17
РешењемПССтариградброј205.2225/17од21.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007412357издатаод
ПССтариграднаимеГолубовићЛара,Вождовац,Београд.

 01/009998/17
РешењемПСЗемунброј205.2138од09.02.2017.прогла

шава се неважећим лична карта број 007692574 издата одПС
СтариграднаимеЖивковићМихајло,СавскиВенац,Београд.

 01/009999/17
Решењем ПС Стари град број 205.2277/17 од 03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004065919издатаодПС
СтариграднаимеБрановићКата,Звездара,Београд.01/010000/17

РешењемПСЗемунброј205.2134од09.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004135519издатаодПСЗе
муннаимеЛаличићНада,Земун,Београд. 01/010001/17

РешењемПССтариградброј205.2275/17од02.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004399472издатаод
ПССтариграднаимеСтевановићЈелица,Палилула,Београд.

 01/010002/17
Решењем ПС Стари град број 205.2276/17 од 03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003665056издатаодПС
НовиБеограднаимеПантовићВера,Земун,Земун. 01/010003/17

РешењемПСЗемунброј205.2146од10.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј009074866издатаодПСЗемун
наимеЈеличићАлександра,Палилула,Београд. 01/010004/17

РешењемПСЗемунброј205.2162/17од16.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005278939издатаодПС
ЗемуннаимеЈусовићМирзет,Земун,Београд. 01/010005/17

РешењемПСЗемунброј205.2171од17.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003072849издатаодПСЗе
муннаимеНешићТихомир,Земун,Београд. 01/010006/17

РешењемПСЗемунброј205.2172/17од19.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005958710издатаодПС
ЗемуннаимерадичевићНикола,Земун,Београд. 01/010007/17

РешењемПСЗемунброј205.2169од18.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 005599427 издата одПС
НовиБеограднаимеМладеновићгаврило,Земун,Београд.

 01/010008/17
РешењемПСЗемунброј205.2168од17.02.2017.проглаша

васеневажећимличнакартаброј004337436издатаодПСЗвезда
ранаимеКовачевићМијат,Вождовац,Београд. 01/010009/17

РешењемПСВрачар број 205.2252/17 од 02.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј006545657издатаодПС
ВрачарнаимеСтојковићТања,Звездара,Београд. 01/010010/17

РешењемПСВрачарброј205.2249/17од02.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005848665издатаодПСВра
чарнаимеМладеновићНедељко,Звездара,Београд.01/010011/17

РешењемПСВрачарброј205.2246/17од02.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005732068издатаодПСВра
чарнаимеЈовановићАлександра,Звездара,Београд.01/010012/17

РешењемПСВрачар број 205.2235/17 од 28.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј008930575издатаодПС
ВрачарнаимеЛазићАлександар,Звездара,Београд.01/010013/17

РешењемПСВрачарброј205.2274/17од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005508124издатаодПС
ВрачарнаимеКостићСлободан,Звездара,Београд.01/010014/17

РешењемПСВрачарброј205.2260/17од03.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006520771издатаодПССта
риграднаимеЈеричевићБранка,Звездара,Београд.01/010015/17

РешењемПСВрачарброј205.2261/17од04.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003328115издатаодПС
ВрачарнаимеВукотићМирјана,Звездара,Београд.01/010016/17

РешењемПСВрачарброј205.2283/17од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј009182351издатаодПС
ВрачарнаимеЈевтићВидослав,Звездара,Београд. 01/010017/17

РешењемПСВрачарброј205.2278/17од07.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008683380издатаодПСВра
чарнаимеУрошевићМирјана,Звездара,Београд. 01/010018/17

РешењемПСВрачарброј205.2257/17од03.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006568793издатаодПСВра
чарнаимеФилиповићИвана,Вождовац,Београд. 01/010019/17

РешењемПСВрачарброј205.2279/17од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008530706издатаодПС
ВрачарнаимеПаунићРадојка,Вождовац,Београд.01/010020/17

РешењемПСВрачарброј205.2251/17од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003779024издатаодПС
НовиБеограднаимеАдамовићСања,НовиБеоград,НовиБео
град. 01/010021/17

РешењемПУЛесковацброј20526466/17од15.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007081323издатаодПУЛе
сковацнаимеЂорђевићСунчица,Власе,Лесковац. 01/010022/17
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РешењемПСВрачарброј205.2245/17од02.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006759542издатаодПС
НовиБеограднаимеЂикановићГордана,НовиБеоград,Нови
Београд. 01/010023/17

РешењемПСЗемунброј205.2170од18.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 003155837 издата одПС
ЧукарицанаимеШћекићВера,Пећ,Пећ. 01/010024/17

РешењемПСВрачарброј205.2264/17од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006612339издатаодПСВра
чарнаимеАџићНенад,НовиБеоград,НовиБеоград.01/010025/17

РешењемПСВрачарброј205.2250/17од02.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006902104издатаодПСВра
чарнаимеПоповићРаденко,Стариград,Београд. 01/010026/17

РешењемПСВрачарброј205.2236од28.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005102489издатаодПСВра
чарнаимеЦветковићМарта,Стариград,Београд. 01/010027/17

РешењемПСВрачарброј205.2244/17од02.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006783156издатаодПСВра
чарнаимеОбрадиновићБожидар,Палилула,Београд.01/010028/17

РешењемПСЗемунброј205.2163/17од17.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008120242издатаодПС
ЗемуннаимеПанићМирела,Земун,Београд. 01/010029/17

РешењемПСВрачарброј205.2277/17од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005923901издатаодПС
ВрачарнаимеПоповићВук,Палилула,Београд. 01/010030/17

РешењемПСЗемунброј205.2167од17.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008505024издатаодПСЗе
муннаимеПантићВишња,Земун,Београд. 01/010031/17

РешењемПСЗемунброј205.241/17Вод14.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007338900издатаодПС
ЗемуннаимеОливерићМарија,Земун,Београд. 01/010032/17

РешењемПСВрачарброј205.2259/17од03.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003190544издатаодПСПали
луланаимеБелићМилица,Сремчица,Сремчица. 01/010033/17

Решењем ПС Земун број 205.240/17 од 14.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј008509042издатаодПС
ЗемуннаимеЈовандићВидосава,Земун,Београд. 01/010034/17

РешењемПСВрачарброј205.2253/17од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006139494издатаодПС
ВрачарнаимеВуковићБожидар,Врачар,Београд.01/010035/17

РешењемПСВрачар број 205.2254/17 од 03.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј004512661издатаодПС
ВрачарнаимеМладеновићМилан,Врачар,Београд.01/010036/17

РешењемПСВрачарброј205.2255/17од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007687542издатаодПС
ВрачарнаимеЂорђевићГордана,Врачар,Београд.01/010037/17

РешењемПСВрачарброј205.2256/17од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008330173издатаодПС
ВрачарнаимеШапоњићАлекса,Врачар,Београд.01/010038/17

РешењемПСВрачарброј205.2247/17од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003865865издатаодПС
ВрачарнаимеМацићБиљана,Врачар,Београд. 01/010039/17

РешењемПСВрачарброј205.2248/17од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005427089издатаодПС
ВрачарнаимеРајковићНикола,Врачар,Београд. 01/010040/17

РешењемПСВрачарброј205.2234/17од28.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005413733издатаодПС
ВрачарнаимеПетровићМарина,Врачар,Београд.01/010041/17

РешењемПСВрачарброј205.2237/17од28.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008236158издатаодПС
ВрачарнаимеМирковићМлађеновићВера,Врачар,Београд.

 01/010042/17
РешењемПСВрачарброј205.2238/17од01.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј004115913издатаодПСВра
чарнаимеОбрадовићМилорад,Врачар,Београд. 01/010043/17

РешењемПСВрачарброј205.2239/17од01.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006391728издатаодПС
ВрачарнаимеСуботићМирјана,Врачар,Београд.01/010044/17

РешењемПСВрачарброј205.2240/17од01.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003394062издатаодПС
ЗвездаранаимеКрсмановићМаја,Врачар,Београд.01/010045/17

РешењемПСВрачарброј205.2242/17од02.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004719125издатаодПССавски
венацнаимеИсаиловићЉиљана,Врачар,Београд. 01/010046/17

РешењемПСЗемунброј205.2174од20.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006932607издатаодПСЗе
муннаимеТомановићЈелена,Земун,Београд. 01/010047/17

РешењемПСВрачарброј205243/2017од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006478209издатаодПС
ВрачарнаимеДрагосављевићАлићТатјана,Врачар,Београд.

 01/010048/17
РешењемПСЗемунброј205.2175од20.02.2017.прогла

шава се неважећим лична карта број 005476318 издата одПС
СремскиКарловцинаимеШекуларацСимо,НовиБеоград,Бео
град. 01/010049/17

РешењемПСВрачарброј205275/2017од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005170438издатаодПС
ВрачарнаимеОтовићБогољуб,Врачар,Београд. 01/010050/17

РешењемПСЗемунброј205.2166од17.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007114848издатаодПСЗе
муннаимеТахириСабрије,Земун,Београд. 01/010051/17

РешењемПСВрачарброј205276/2017од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007101923издатаодПС
ВрачарнаимеКалинићГордана,Врачар,Београд.01/010052/17

РешењемПСЗемунброј205.2178од21.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004105357издатаодПСЗе
муннаимеРамадановићЏафер,Земун,Београд. 01/010053/17

РешењемПСЗемунброј205.2179од21.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005810087издатаодПСЗе
муннаимеЈисићМилан,Земун,Београд. 01/010054/17

РешењемПСВрачарброј205272/2017од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008071413издатаодПС
ВождовацнаимеНиколићСтефан,Врачар,Београд.01/010055/17

РешењемПСЗемунброј205.2180од21.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008037403издатаодПСЗе
муннаимеГрљаЛаза,Земун,Београд. 01/010056/17

РешењемПСВрачарброј205273/2017од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008615981издатаодПСВра
чарнаимеПаучковићАлександар,Врачар,Београд. 01/010057/17

РешењемПСЗемунброј205.243/17Бод20.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003251323издатаодПС
ЗемуннаимеЂурићЈека,Земун,Београд. 01/010058/17

РешењемПСВрачарброј205265/2017од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј00698878издатаодПС
ВрачарнаимеХодовићАвдо,Врачар,Београд. 01/010059/17

РешењемПСВрачарброј205266/2017од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј00888473издатаодПСВрачар
наимеПетровићСлободанка,Врачар,Београд. 01/010060/17

РешењемПСВрачарброј205267/2017од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005717003издатаодПС
ВрачарнаимеАлексићСоња,Врачар,Београд. 01/010061/17

РешењемПСВрачарброј205268/2017од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005476947издатаодПС
ВрачарнаимеЈелићМилица,Врачар,Београд. 01/010062/17

РешењемПСВрачарброј205269/2017од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005735550издатаодПС
ВрачарнаимеМихајловићАлекса,Врачар,Београд.01/010063/17

РешењемПСВрачарброј205270/2017од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003066771издатаодПС
ВрачарнаимеБјеличићДимитријевићЗорица,Врачар,Београд.

 01/010064/17
РешењемПСВрачарброј205271/2017од06.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј007913406издатаодПС
ВрачарнаимеЛукићМирослава,Врачар,Београд.01/010065/17

РешењемПСЗемунброј205.242/17Бод20.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008680460издатаодПСЗемун
наимеБогуновићЧедо,НовиБеоград,Београд. 01/010066/17

РешењемПСВрачарброј205262/2017од04.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006334117издатаодПС
ВрачарнаимеПантовићМирјана,Врачар,Београд.01/010067/17

РешењемПСЗемунброј205.2176од21.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 004957680 издата одПУ
ВрањенаимеНиколићМаријета,Земун,Београд. 01/010068/17

РешењемПСВрачарброј205263/2017од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008357424издатаодПСВра
чарнаимеМладеновићРадојка,Врачар,Београд. 01/010069/17

РешењемПСЗемунброј205.2177од21.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 003788842 издата одПС
НовиБеограднаимеМарковићАлександра,Земун,Београд.

 01/010070/17
РешењемПСВрачарброј205258/2017од03.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј008990224издатаодПСВра
чарнаимеХаџиомеровићЖана,Врачар,Београд. 01/010071/17

РешењемПСЗемунброј205.2186од22.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 003760732 издата одПУ
БеограднаимеДамјановићЈован,Земун,Београд.01/010072/17

РешењемПСВрачарброј205280/2017од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004941521издатаодПС
ВрачарнаимеРистановићИван,Врачар,Београд.01/010073/17

РешењемПСВрачарброј205281/2017од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006528333издатаодПС
ВрачарнаимеЈешићМирјана,Врачар,Београд. 01/010074/17

РешењемПСВрачарброј205282/2017од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008192271издатаодПУ
УжиценаимеМиајтовићЈелена,Врачар,Београд.01/010075/17

РешењемПСЗемунброј205.2/231од02.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 007764004 издата одПС
СтариграднаимеЋосићБранка,Земун,Земун. 01/010076/17

РешењемПСЗемунброј205.2/230од02.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 006589459 издата одПС
ПалилуланаимеМаксимовићНиколина,Земун,Земун.

 01/010077/17
РешењемПСЗемунброј205.2/228од02.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј004139609издатаодПСЗе
муннаимеМихајловићЛазар,Земун,Земун. 01/010078/17

РешењемПСЗемунброј205.2/232од02.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 006932661 издата одПУ
БеограднаимеБикићДрагана,Земун,Земун. 01/010079/17

РешењемПСЗемунброј205.2/233од02.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006625048издатаодПСЗе
муннаимеРадојаМарко,Земун,Земун. 01/010080/17

РешењемПСЗемунброј205.2187од22.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008238214издатаодПСЗе
муннаимеАндрићВесна,Земун,Београд. 01/010081/17

РешењемПСЗемунброј205.2229/17од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005166935издатаодПС
НовиБеограднаимеКнежевићЂорђе,НовиБеоград,НовиБео
град. 01/010082/17

РешењемПСЗемунброј205.2190од22.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 005162743 издата одПС
ЗемуннаимеРанковићШпаравалоГордана,Обреновац,Обре
новац. 01/010083/17

РешењемПСЗемунброј205.2189од22.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј0068944891издатаодПС
ЗемуннаимеСуботићВељко,Земун,Београд. 01/010084/17

РешењемПСГроцкаброј20529/17од17.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј004287026издатаодПСГроцка
наимеКазанџићДобривоје,Лештане,Лештане. 01/010085/17

РешењемПСЗвездараброј205.2373/17од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008674953издатаодПС
ЗвездаранаимеДачићРадмила,Звездара,Београд.01/010086/17

РешењемПСГроцкаброј205.214/17од17.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008778830издатаодПСГроц
канаимеШулубурићПерица,Лештане,Лештане. 01/010087/17

РешењемПСГроцкаброј205.215/17од20.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008411824издатаодПСГроц
канаимеРадивојевићРадош,Лештане,Лештане. 01/010088/17

РешењемПСЗвездараброј205.2463/17од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008585940издатаодПС
ВождовацнаимеМарковВлада,Звездара,Београд.01/010089/17

РешењемПСГроцкаброј205.216/17од27.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004852446издатаодПС
ГроцканаимеДелићНада,Болеч,Болеч. 01/010090/17

РешењемПСЗвездараброј205.2465/2017од02.03.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 007464717 издата одПС
ЗвездаранаимеПавловићГордана,Звездара,Београд.01/010091/17

РешењемПСЗвездараброј205.4466/17од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј0030620296издатаодПС
МедвеђанаимеЛукићМирко,Звездара,Београд. 01/010092/17

РешењемПСЗвездараброј205.2469од03.03.2017.прогла
шава сеневажећимлична карта број 0076577840издата одПС
ЗвездаранаимеЈоксовићАнђа,Звездара,Београд. 01/010093/17

Решењем ПС Звездара број 205.2470/2017 од 03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006814345издатаодПС
ЗвездаранаимеИлићРад9омир,Звездара,Београд. 01/010094/17

РешењемПСЗвездараброј205.2468/2017од03.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008524974 издата
одПСЗвездаранаимеФилиповићМилунка,Звездара,Београд.

 01/010095/17
Решењем ПС Звездара број 205.2467/2017 од 03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008962201издатаодПС
ЗвездаранаимеЖивковићЈосип,Звездара,Београд. 01/010096/17

РешењемПСГроцкаброј20532/17од21.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 004472740 издата одПС
ГроцканаимеЈовановићСлавица,Калуђерица,Калуђерица.

 01/010097/17
РешењемПСЗвездараброј205.22109од29.12.2016.про

глашавасеневажећимличнакартаброј005535035издатаодПС
ЗвездаранаимеТрикићНикола,Звездара,Београд.01/010098/17

РешењемПСГроцкаброј20535/17од22.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј005037401издатаодПСГроцка
наимеДенићМилан,Калуђерица,Калуђерица. 01/010099/17

РешењемПСЗвездараброј205.2235/17од14.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004110805издатаодПС
ЗвездаранаимеСпајићИвана,Звездара,Београд. 01/010100/17

РешењемПСЗвездараброј205.2261од22.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004328381издатаодПСЗве
здаранаимеВеселиновићДраган,Звездара,Београд.01/010101/17

РешењемПСГроцкаброј205.213/17од14.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008839512издатаодПС
ГроцканаимеСавићМарица,Ритопек,Гроцка. 01/010102/17

РешењемПС Звездара број 205.210/17 од 05.01.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј0040005982издатаодПС
ЧукарицанаимеБланушаАнђела,Звездара,Београд.01/010103/17

РешењемПСГроцкаброј20531/17од17.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 004255583 издата одПС
ЗвездаранаимеМилићЂорђе,Звездара,Београд. 01/010104/17

РешењемПСГроцкаброј2053317од21.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003788174издатаодПСПа
лилуланаимеДимићСандра,Палилула,Београд. 01/010105/17

РешењемПСЗвездараброј205.2364/17од27.02.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј 004958808издатаодПС
ВождовацнаимеИлићСрбијанка,Звездара,Београд.01/010106/17

РешењемПСГроцкаброј20534/17од22.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005687587издатаодПСМа
лиЗворникнаимеКојићЈасмина,Земун,Земун. 01/010107/17

РешењемПСЗвездараброј 205.2370од28.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј002409743издатаодПС
СтариграднаимеВујошевићМиодраг,Стариград,Београд.

 01/010108/17
РешењемПСГроцкаброј20530/17од17.02.2017.прогла

шава се неважећим лична карта број 007209121 издата од ПС
ГроцканаимеПавловићСлађан,Призрен,Призрен.01/010109/17

РешењемПСЗвездараброј205.2363/17од27.02.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј 003624564издатаодПС
ЗвездаранаимеБратићСтеван,Звездара,Београд. 01/010110/17

РешењемПСКовин број 20520642/17 од 28.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј004263767издатаодПС
КовиннаимеТомаМирослав,Мраморак,Мраморак.01/010111/17

РешењемПСКовинброј20519864/17од27.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003509008издатаодПС
КовиннаимеКонстандиновИвица,Гај,Гај. 01/010112/17

РешењемПСКовинброј20519865/17од27.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008233593издатаодПС
КовиннаимеКонстандиновБожица,Гај,Гај. 01/010113/17

РешењемПСКовинброј20520158од27.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј001708318издатаодПСКо
виннаимеНоваковДавид,Баваниште,Баваниште.01/010114/17

РешењемПСКовинброј20522845/17од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003380252издатаодПСКо
виннаимеСпасићБогица,Баваниште,Баваниште. 01/010115/17

РешењемПСКовинброј20523591/17од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004650050издатаодПСКо
виннаимеРадосављевићДраган,Дубовац,Дубовац.01/010116/17

РешењемПСЗвездараброј205.2254од21.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006739596издатаодПСЗве
здаранаимеЂурчићДејана,Палилула,Београд. 01/010117/17

РешењемПСКовинброј20520639од28.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007749417издатаодПСКо
виннаимеГуцуљРужица,Делиблато,Делиблато. 01/010118/17

РешењемПСКовинброј20524110/17од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј009098742издатаодПС
КовиннаимеБожићБиљана,Ковин,Ковин. 01/010119/17

РешењемПСКовинброј20522976/17од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007846404издатаодПС
КовиннаимеЖалакоМаја,Ковин,Ковин. 01/010120/17

Решењем ПС Звездара број 205.2486/2017 од 07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005185771издатаодПС
ПалилуланаимеБулајићСофија,Палилула,Београд.01/010121/17

РешењемПСЗвездараброј205.2492/2017од08.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008853924издатаод
ПСЗвездаранаимеИвановићМилорад,НовиБеоград,НовиБе
оград. 01/010122/17

РешењемПСЗвездараброј205.2242од17.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004165723издатаодПССав
скивенацнаимеДушанићЗоран,Звездара,Београд.01/010123/17

РешењемПСЗвездараброј205.2494/2017од08.03.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 008629869 издата одПС
ЗвездаранаимеПавићБранислава,Звездара,Београд.01/010124/17

РешењемПСЗвездараброј205.2496/2017од08.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003699299издатаод
ПСЗвездаранаимеЛеповићДрагољуб,Звездара,Београд.

 01/010125/17
РешењемПСЗвездараброј 205.2238од17.02.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј005279610издатаодПС
ВрачарнаимеУгреновићФилип,Врачар,Београд.01/010126/17

РешењемПСЗвездараброј 205.2262од22.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј00783569издатаодПС
ВождовацнаимеКостићСнежана,Звездара,Београд.

 01/010127/17
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Решењем ПС Звездара број 205.2228/17 од 13.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004833365издатаод
ПСЗвездаранаимеНиколићДеајн,Звездара,Београд.

 01/010128/17
Решењем ПС Звездара број 205.2497/2017 од 08.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003418843издатаодПС
ЗвездаранаимеДабетићТатјана,Звездара,Београд. 01/010129/17

РешењемПСЗвездараброј205.2499/2017од09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003145979издатаод
ПСЗвездаранаимеСтојиљковићИвана,Звездара,Београд.

 01/010130/17
РешењемПСЗвездараброј205.2485/2017од07.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006158432издатаод
ПСЗвездаранаимеАлексовКатарина,Звездара,Београд.

 01/010131/17
Решењем ПС Звездара број 205.2484/17 од 07.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 003227697 издата
одПСЗвездаранаимеТеофиловићЉиљана,Звездара,Београд.

 01/010132/17
Решењем ПС Звездара број 205.2483/17 од 07.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 003287726 издата
одПУКрагујевацнаимеБулатовићСретко,Звездара,Београд.

 01/010133/17
Решењем ПС Звездара број 205.2493/17 од 08.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 007842695 издата
одПСЗвездаранаимеБајићЂорђевићСмиљана,Звездара,Бео
град. 01/010134/17

РешењемПСЗвездараброј205.2476/17од06.03.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 007734164 издата одПС
ЗвездаранаимеСтанаревићИлија,Звездара,Београд.01/010135/17

РешењемПСЗвездараброј205.2480/17од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008699519издатаодПС
ЗвездаранаимеЧолићЈелена,Звездара,Београд. 01/010136/17

РешењемПСЗвездараброј205.2481/17од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004845188издатаодПУ
БеограднаимеРадуловићБогдан,Звездара,Београд.01/010137/17

Решењем ПС Звездара број 205.2482/17 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008519891издатаод
ПСЗвездаранаимеЛончаревићСтојан,Звездара,Београд.

 01/010138/17
РешењемПСЗвездараброј205.2489/17од07.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј005947489издатаодПСЧу
карицанаимеСтојановићИвана,Звездара,Београд. 01/010139/17

РешењемПСЗвездараброј205.2490/17од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007127941издатаодПС
ЗвездаранаимеЦакићБлагоје,Звездара,Београд. 01/010140/17

РешењемПСЗвездараброј205.2491/17од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004031734издатаодПС
ЗвездаранаимеЈевтићМарко,Звездара,Београд. 01/010141/17

РешењемПСЗвездараброј205.2488/17од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005136815издатаодПС
ЗвездаранаимеОпачићАна,Звездара,Београд. 01/010142/17

РешењемПСЗвездараброј205.2487/17од07.03.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 007512314 издата одПС
ЗвездаранаимеЈовановићЉубица,Звездара,Београд.01/010143/17

РешењемПСЗвездараброј205.2231/17од13.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006101915издатаодПС
ЗвездаранаимеКаралићСања,Калуђерица,Гроцка.01/010144/17

РешењемПСЗвездараброј205.28/17од05.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007427521издатаодПСЗве
здаранаимеМијушковићИва,Звездара,Београд. 01/010145/17

РешењемПСЗвездараброј205.26од05.01.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј005339863издатаодПСЗвезда
ранаимеСтевановићТеодора,Звездара,Београд. 01/010146/17

Решењем ПС Смедеревска Паланка број 205.2472/2017
од 04.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003270937издатаодПССмедеревскаПаланканаимеВулиће
вићМарија,Звездара,Београд. 01/010147/17

РешењемПСЗвездараброј205.2472/2017од04.03.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 004787244 издата одПУ
ЗрењаниннаимеЂурићДарко,Звездара,Београд. 01/010148/17

РешењемПСЗвездараброј205.2417/2017од04.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0053257563издата
одПСЗвездаранаимеАнђелковићДушан,Звездара,Београд.

 01/010149/17
Решењем ПС Звездара број 205.2474/17 од 04.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007953339издатаод
ПС Звездара на име Видановић Снежана, Вождовац, Београд.
 01/010150/17

Решењем ПС Звездара број 205.2475/17 од 04.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003957257издатаод
ПСВождовацнаимеКривокапићОлгица,Вождовац,Београд.

 01/010151/17
Решењем ПС Звездара број 205.2381/17 од 03.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003931595издатаод
ПСВождовацнаимеВасовићАлександра,Звездара,Београд.

 01/010152/17
Решењем ПС Звездара број 205.2380/2017 од 03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј00837569издатаодПС
ЗвездаранаимеАлијиАлмир,Звездара,Београд. 01/010153/17

РешењемПСЗвездараброј205.2379/17од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј009011074издатаодПС
ЗвездаранаимеЛазићИванка,Звездара,Београд. 01/010154/17

Решењем ПС Звездара број 205.2378/17 од 03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006475787издатаод
ПСЗвездаранаимеАћимовићМилена,Звездара,Београд.

 01/010155/17
Решењем ПС Звездара број 205.2377/17 од 03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004864651издатаод
ПСЗвездаранаимеДимитријевићЉиљана,Звездара,Београд.

 01/010156/17
РешењемПСЗвездараброј 205.2376од03.03.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј007723142издатаодПС
ЗвездаранаимеКостићНада,Звездара,Београд. 01/010157/17

РешењемПСЗвездараброј 205.2375од02.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј008725287издатаодПС
ЗвездаранаимеМилатовићАлександра,Звездара,Београд.

 01/010158/17

РешењемПСЗвездараброј205.2374/2017од02.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003219944издатаод
ПССтариграднаимеЈаковљевићМатија,Стариград,Београд.

 01/010159/17
РешењемПСЗвездараброј 205.2125од30.01.2017. про

глашава се неважећим лична карта број 0036977480 издата од
ПС Звездара на име Антанасијевић Слободан, Звездара, Бео
град. 01/010160/17

РешењемПСЗвездараброј205.2165/17од07.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005750162издатаодПС
ЗвездаранаимеРутовићТомаш,Звездара,Београд.01/010161/17

РешењемПСЗвездараброј 205.2201од08.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј004785158издатаодПС
ЗвездаранаимеНиколићАнђа,Врачар,Београд. 01/010162/17

РешењемПСЗвездараброј205.259од11.01.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј004763738издатаодПСЗвездара
наимеИвковићВладимир,Вождовац,Београд. 01/010163/17

РешењемПСЗвездараброј205.286од18.01.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003605237издатаодПСЗве
здаранаимеПољакБранислав,Врачар,Београд. 01/010164/17

Решењем ПС Звездара број 205.2103/17 од 23.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006098869издатаод
ПСВрачарнаимеВагићЈелена,Врачар,Београд. 01/010165/17

Решењем ПС Звездара број 205.2100/17 од 23.01.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004534843 издата
одПССтариграднаимеСтојановићМилица,Врачар,Београд.

 01/010166/17
РешењемПСЗвездараброј205.212/17од06.01.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј007281961издатаодПС
ВождовацнаимеТомићевићМиљан,Вождовац,Београд.

 01/010167/17
РешењемПСЗвездараброј205.287/17од18.01.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј007138733издатаодПС
ЗвездаранаимеМиловацЛазар,Вождовац,Београд.01/010168/17

РешењемПСЗвездараброј 205.2107од24.01.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј005988551издатаодПС
ПалилуланаимеШабаниНеат,Борча,Београд. 01/010169/17

РешењемПСЗвездараброј205.2112од24.01.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008384318издатаодПССта
риграднаимеВојновићЈован,Стариград,Београд.01/010170/17

РешењемПСЗвездараброј205.293од19.01.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006549515издатаодПСЗве
здаранаимеЈовановићМира,Звездара,Београд. 01/010171/17

РешењемПСЗвездараброј205.2164/17од07.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005174030издатаодПСЗе
муннаимеКрсмановићБорислав,Врачар,Београд. 01/010172/17

Решењем ПС Звездара број 205.2478/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006472643 издата
одПСЗвездаранаимеТодоровићВикторија,Звездара,Београд.

 01/010173/17
РешењемПСЗвездараброј205.2477/2017од06.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 0080005647издата
одПСЗвездаранаимеВојводићПредраг,Звездара,Београд.

 01/010174/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2382/17СИВ

од 03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006540385издатаодПСНовиБеограднаимеПетровићЈелена,
НовиБеоград,Београд. 01/010175/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2380/2017 од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008462330издатаодПСНовиБеограднаимеБилановићЗора,
НовиБеоград,Београд. 01/010176/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2379/2019 од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006832715издатаодПСНовиБеограднаимеТратникЗорица,
НовиБеоград,Београд. 01/010177/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2384/17СВ од
04.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006418549издатаодПСНовиБеограднаимеМарјановићИван,
НовиБеоград,Београд. 01/010178/17

Решењем ПС Звездара број 205.2498/17 од 09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005640551издатаод
ПСЗвездаранаимеПавловићСлободанка,Звездара,Београд.

 01/010179/17
Решењем ПС Звездара број 205.2500/2017 од 09.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008757035издатаодПС
ЗвездаранаимеМицићМилан,Звездара,Београд. 01/010180/17

РешењемПСЗвездараброј205.22017од09.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005002675издатаодПС
ЗвездаранаимеПетровићАна,Звездара,Београд.01/010181/17

Решењем ПС Звездара број 205.21503/2017 од 09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј00676971издатаодПС
ЗвездаранаимеГавровскиГорица,Звездара,Београд.01/010182/17

Решењем ПС Звездара број 205.2504/2017 од 09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007605038издатаодПС
ЗвездаранаимеПетровићВера,Звездара,Београд. 01/010183/17

РешењемПСЗвездараброј205.2502/2017од09.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј0069611981издатаодПС
ЗвездаранаимеТерзићИлинка,Звездара,Београд. 01/010184/17

Решењем ПС Звездара број 205.2505/2017 од 09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006413797издатаодПС
ЗвездаранаимеЦмиљићБранко,Звездара,Београд. 01/010185/17

РешењемПСЗемунброј205.2188од22.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005167302издатаодПСЗе
муннаимеФејзовићенес,Земун,Београд. 01/010186/17

РешењемПСЗемунброј205.2185од22.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 006239891 издата одПУ
КраљевонаимеЈевтовићТамара,Земун,Београд. 01/010187/17

РешењемПСЗемунброј205.2183од22.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008251041издатаодПСЗе
муннаимеШустерМаријаАна,Земун,Београд. 01/010188/17

РешењемПСЗемунброј205.2182од22.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј006722987издатаодПСЗемун
наимеСтојанићАндријана,НовиБеоград,Београд.01/010189/17

РешењемПСЗемунброј205.244/17Вод21.02.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 0079721337 издата од
ПСЗемуннаимеЗагорацНикола,Земун,Београд.01/010190/17

РешењемПСЗемунброј205.245/17Вод21.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006036442издатаодПС
ЗемуннаимеЦвитковацНикола,Земун,Београд. 01/010191/17

РешењемПСЗемунброј205.246/17Бод22.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003101666издатаодПС
ЗемуннаимеЖивојновМилена,Земун,Београд. 01/010192/17

РешењемПСЗемунброј205.2193од23.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005434280издатаодПСЗе
муннаимеЈосксимовићНемања,Земун,Београд. 01/010193/17

РешењемПСЗемунброј205.2194од23.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006488748издатаодПСЗе
муннаимеНисићМарко,Звездара,Београд. 01/010194/17

РешењемПСЗемунброј205.2196од23.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007148578издатаодПСЗе
муннаимеердељанДраган,Земун,Београд. 01/010195/17

РешењемПСЗемунброј205.2181од22.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј002960987издатаодПСЗе
муннаимеИвановићДанијел,Земун,Београд. 01/010196/17

РешењемПСЗемунброј205.2184од22.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј00811710издатаодПСЗе
муннаимеМарковићдарко,Земун,Београд. 01/010197/17

РешењемПСЗемунброј205.2195од23.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003785205издатаодПСЗе
муннаимеГлушацрадомир,Земун,Београд. 01/010198/17

РешењемПСЗемунброј205.2199од23.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007621670издатаодПСЗе
муннаимеНоваковићДамјан,Земун,Београд. 01/010199/17

РешењемПСЗемунброј205.2198од23.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003973129издатаодПСЗе
муннаимеРомићСања,Земун,Београд. 01/010200/17

РешењемПСЗемунброј205.2197од23.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006361252издатаодПСЗе
муннаимеМојсејевАлександар,Земун,Београд. 01/010201/17

РешењемПСЗемунброј205.2200од23.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј006825069издатаодПСЗемун
наимеТрифуновићБранислава,Земун,Београд. 01/010202/17

РешењемПСЗемунброј 205.2205од24.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 004011761 издата од ПС
СтариграднаимеСметсДанијела,Земун,Београд.01/010203/17

РешењемПСЗемунброј205.2206од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007004945издатаодПСЗе
муннаимеДончићЈово,Земун,Београд. 01/010204/17

РешењемПСЗемунброј205.2/201од24.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 006120740 издата одПС
НовиБеограднаимеЛазаревскиНенад,НовиБеоград,Београд.

 01/010205/17
РешењемПСЗемунброј205.2142/17од10.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј003846317издатаодПС
ЗемуннаимеРајовићВлдимирВук,НовиБеоград,Београд.

 01/010206/17
РешењемПСЗемунброј205.2139/17од10.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј005997857издатаодПС
НовиБеограднаимеРебићМарија,НовиБеоград,Београд.

 01/010207/17
РешењемПСЗемунброј205.2140/17од10.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј007786357издатаодПС
СтараПазованаимеМилановићМилан,Земун,Београд.

 01/010208/17
РешењемПСЗемунброј205.2145од10.02.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј008704617издатаодПСЗе
муннаимеЛуковићАндреја,Земун,Београд. 01/010209/17

РешењемПСЗемунброј205.2133од09.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008095236издатаодПСЗе
муннаимеЈелићГоран,НовиБеоград,Београд. 01/010210/17

РешењемПСЗемунброј205.2147од11.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006132783издатаодПСЗе
муннаимеАлексићСлађана,земун,Београд. 01/010211/17

РешењемПСЗемун број 205.2149 од 11.02.2017. прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007102632издатаодПСНо
виБеограднаимеКапришмарко,Земун,Београд. 01/010212/17

РешењемПСЗемунброј205.2150од11.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005889011издатаодПСЗе
муннаимеДошићНиколина,Земун,Београд. 01/010213/17

РешењемПСЗемунброј205.2148од11.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004567399издатаодПСЗе
муннаимеКовачинаНикола,Чукарица,Београд. 01/010214/17

РешењемПСЗемунброј205.2151од11.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј008934068издатаодПСЗемун
наимеТаубнерМирјана,НовиБеоград,Београд. 01/010215/17

РешењемПСЗемунброј205.2135од09.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј004982046издатаодПСЗемун
наимеПавловићМилка,НовиБеоград,Београд. 01/010216/17

РешењемПСЗемунброј205.2141од10.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003760799издатаодПСЗе
муннаимеМитровићВесна,Земун,Београд. 01/010217/17

РешењемПСЗемунброј205.2144од10.02.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј009026762издатаодПССурчин
наимеМијаиловићМиломир,Земун,Београд. 01/010218/17

РешењемПСЗемунброј205.2129од08.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј0051020829издатаодПС
НовиБеограднаимеПузавацЈована,НовиБеоград,Београд.

 01/010219/17
РешењемПСЗемунброј205.2153од03.02.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј004573162издатаодПСЗе
муннаимеСавићМарија,Земун,Београд. 01/010220/17

РешењемПСЗемунброј 205.2155од13.02.2017. прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007321580издатаодПСЗе
муннаимеСтупарСтефан,НовиБеоград,Београд.01/010221/17

РешењемПСЗемунброј205.2154/17од13.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003327545издатаодПСЗве
здаранаимеТеомировићВладимир,Земун,Београд.01/010222/17

РешењемПСЗемунброј 205.2159од15.02.2017. прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004584111издатаодПСНо
виБеограднаимеСтокрпНикола,Земун,Београд.01/010223/17

РешењемПСЗемунброј205.2165од14.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 003347126 издата одПС
ВрачарнаимеПоповићЛазар,Вождовац,Београд.01/010224/17

Решењем ПС Звездара број 205.2382/2017 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005881654издатаодПС
ЗвездаранаимеЛукачАлекса,Звездара,Београд. 01/010225/17

РешењемПССавскивенацброј205.2169/17од28.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007032056издатаод
ПССавски венац на имеЂорђевићМаша,Савски венац, Бео
град. 01/010226/17
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РешењемПССавски венацброј 205.2170/17 од 28.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007027287издатаодПС
ВрачарнаимеНедељковићЉиљана,Врачар,Београд.01/010227/17

РешењемПССавскивенацброј205.2171/17од28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0029582527издата
одПССавскивенацнаимеПанићМарина,земун,Београд.

 01/010228/17
РешењемПССавскивенацброј205.2172/17од28.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004230719издатаод
ПССавскивенацнаимеНикићДраган,НовиБеоград,Београд.

 01/010229/17
РешењемПССавскивенацброј205.2173/17од01.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005721705издатаод
ПССавскивенацнаимеБукумировићВесна,СавскиВенац,Бе
оград. 01/010230/17

РешењемПСНовиБеоградброј205.257/17од03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008050626издатаод
ПСНовиБеоград на имеПињатићТрипо,НовиБеоград, Бео
град. 01/010231/17

РешењемПСНовиБеоградброј205.255/17од02.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007850480издатаод
ПСНовиБеограднаимеМиловићИндира,НовиБеоград,Бео
град. 01/010232/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2395/2017 од
06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007520819издатаодПСНовиБеограднаимеРадовићМарко,
НовиБеоград,Београд. 01/010233/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2358/17 од
01.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006114929издата одПСНовиБеограднаимеЖивотићЗлата,
Вождовац,Београд. 01/010234/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2391/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008241683издатаодПСНовиБеограднаимераповићНадица,
НовиБеоград,Београд. 01/010235/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2392/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
0033353670издатаодПСНовиБеограднаимеФиковићВлади
мир,Добановци,Београд. 01/010236/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2390/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004762717издатаодПСНовиБеограднаимеРдићДрагица,Но
виБеоград,Београд. 01/010237/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2389/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007267713издатаодПСНовиБеограднаимеМаћешићАлек
сандра,НовиБеоград,Београд. 01/010238/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2388/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003966795издатаодПСНовиБеограднаимеШеховићЂорђе,
НовиБеоград,Београд. 01/010239/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2393/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005361302издатаодПСНовиБеограднаимеШевоЖиванка,
НовиБеоград,Београд. 01/010240/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.272/17БК од
06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003534471издатаодПСНовиБеограднаимеПисарићДушан
ка,НовиБеоград,Београд. 01/010241/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.271/17БК од
03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
009199883издатаодПСНовиБеограднаимеПоповићИвана,
НовиБеоград,Београд. 01/010242/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2394/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008980310издатаодПСНовиБеограднаимеМарјановићБран
ка,НовиБеоград,Београд. 01/010243/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2396/17СИВ
од 06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003632761издатаодПСНовиБеограднаимеРадовановићНе
вена,НовиБеоград,Београд. 01/010244/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2397/2017 од
06.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005373436издатаодПУБеограднаимеПавловићДејан,Земун,
Београд. 01/010245/17

РешењемПСНовиБеоградброј205.217/17од20.02.2017.
проглашава сеневажећимличнакартаброј 007830303издатаод
ПСВождовацнаимеЧочовићВида,Земун,Београд.01/010246/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.279/17БК од
08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004363399издатаодПСНовиБеограднаимеПетковићНовка,
НовиБеоград,Београд. 01/010247/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.282/17БК од
09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007732519 издата од ПС Звездара на имеМилић Слободанка,
НовиБеоград,Београд. 01/010248/17

Решењем205.217бкбројПСНовиБеоградод09.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006593732 издата
одПСНовиБеограднаимеТојчићЈадрнка,НовиБеоград,Бе
оград. 01/010249/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2422/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007846642издатаодПСНовиБеограднаиметОМИЋлУНА,
НовиБеоград,Београд. 01/010250/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2426/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007445809издатаодПСНовиБеограднаимеШошкићДаница,
НовиБеоград,Београд. 01/010251/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2425/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005872619издатаодПСНовиБеограднаимеКомарицаИвана,
НовиБеоград,Београд. 01/010252/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2416/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
009690545издатаодПСНовиБеограднаимеЛазићАлексан
дар,НовиБеоград,Београд. 01/010253/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2420/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007765490издатаодПСНовиБеограднаимеПешовићТијана,
НовиБеоград,Београд. 01/010254/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2413/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006706135издатаодПСНовиБеограднаимеЖижићВладимир,
НовиБеоград,Београд. 01/010255/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2414/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007904969издатаодПСНовиБеограднаимеАџићДушка,Но
виБеоград,Београд. 01/010256/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2415/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005426404издатаодПСНовиБеограднаимеНишавићНедељ
ко,НовиБеоград,Београд. 01/010257/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2417/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006146312издатаодПСНовиБеограднаимеКатанићСнежана,
НовиБеоград,Београд. 01/010258/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2418/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007025132издатаодПСНовиБеограднаимеЧичаДушан,Но
виБеоград,Београд. 01/010259/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2419/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006950677издатаодПСНовиБеограднаимеДобрићАна,Нови
Београд,Београд. 01/010260/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2421/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004411907 издата одПСОбреновац на име РадуловићМарко,
МалаМоштаница,Обреновац. 01/010261/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2820/17БК од
08.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008721669издатаодПСНовиБеограднаимеМитровићСнежа
на,НовиБеоград,Београд. 01/010262/17

РешењемПСНовиБеоградброј205.217БКод08.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008590700издатаод
ПСНовиБеограднаимеМаровићНемања,НовиБеоград,Бео
град. 01/010263/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2375/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
0068507064 издата одПС Земун на имеМакивићЛУка,Угри
новци,Београд. 01/010264/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2376/17СИВ
од 02.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008210427издатаодПСНовиБеограднаимеЛазићМирјана,
НовиБеоград,Београд. 01/010265/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2381/17СИВ
од 03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003783122издатаодПСНовиБеограднаимеТраиловићМира
јана,НовиБеоград,Београд. 01/010266/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2377/17СИВ
од 03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007811958 издата одПСНовиБеоград на име РечковићСрба,
НовиБеоград,Београд. 01/010267/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2357/17СИВ
од 01.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006613330издатаодПСНовиБеограднаимеБеслаћСнежана,
НовиБеоград,Београд. 01/010268/17

РешењемПУНишброј12/017од05.01.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј004632924издатаодПУНишна
имеХофманЗорица,Ниш,Ниш. 01/010269/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2359/17СИВ
од 01.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
0072992498издатаодПСНовиБеограднаимеЂурашковићЈоа
вана,Звездара,Београд. 01/010270/17

РешењемПУНишброј200/017од20.02.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј005299676издатаодПУНишна
имеЛазаревићВладан,Ниш,Ниш. 01/010271/17

РешењемПУНишброј233од23.02.2017.проглашавасе
неважећим лична карта број 008664328 издата одПУНиш на
имеСашекЈосиф,Ниш,Ниш. 01/010272/17

РешењемПУНишброј231од23.02.2017.проглашавасе
неважећим лична карта број 006587928 издата одПУНиш на
имеИлићТатјана,Ниш,Ниш. 01/010273/17

РешењемПУНишброј292/017од02.03.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј003935257издатаодПУНишна
имеНаумовићМладен,Ниш,Ниш. 01/010274/17

РешењемПУНишброј248/017од28.02.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј006149659издатаодПУНишна
имеЈовановићЗлата,Ниш,Ниш. 01/010275/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2378/17СИВ
од 03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006497344издатаодПСНовиБеограднаимеПСНовиБеоград,
НовиБеоград,Београд. 01/010276/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2383/17СИВ
од 03.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007064226издатаодПСНовиБеограднаимеСимићСлађана,
Земун,Београд. 01/010277/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2387/17СИВ
од 04.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004878491издатаодПССавскивенацнаимеПетаковићКсени
ја,НовиБеоград,Београд. 01/010278/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2386/17СИВ
од 04.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005582109издатаодПСНовиБеограднаимеКршљанинЂорђе,
НовиБеоград,Београд. 01/010279/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2385/17СИВ
од 04.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008592413издатаодПСНовиБеограднаимеПавловићДраго
слав,НовиБеоград,Београд. 01/010280/17

РешењемПСМалоЦрнићеброј20572017од13.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008448883издатаод
ПСМало Црниће на име Новакоивћ Сузана, Топоница, Мало
Црниће. 01/010281/17

РешењемПСНеготинброј205483/17од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј122450издатаодПСНе
готиннаимеЈелицаСоколовић,Плавна,Неготин. 01/010282/17

РешењемПСНеготинброј205797/17од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003060155издатаодПС
НеготиннаимеСлободанкаНиколић,Малајница,Неготин.

 01/010283/17

РешењемПСНеготинброј205804/17од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004453211издатаодПС
НеготиннаимеЈонашковићДрагица,Михајловац,Неготин.

 01/010284/17
Решењем ПУ Краљево број 2056135/17 од 10.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004225356издатаод
ПУКраљевонаимеСавићСтојан,Церје,Краљево.01/010285/17

РешењемПУКраљевоброј2056121/17од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008744416издатаодПУ
КраљевонаимеЈаснићМарија,Адрани,Краљево. 01/010286/17

РешењемПУКраљевоброј2056124/17од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005582894издатаодПУ
КраљевонаимеЂорићМладен,Ратина,Краљево. 01/010287/17

РешењемПУКраљевоброј205127/17од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005014587издатаодПУКра
љевонаимеСтаменићрадиша,Конарево,Краљево. 01/010288/17

РешењемПУКраљевоброј2056128/2017од08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005626082 издата
одПУКраљевонаимеМајсторовићБогдан,Дедевци,Краљево.

 01/010289/17
РешењемПУКраљевоброј2056129/2017од08.03.2017.про

глашава се неважећим лична карта број 008230369 издата одПУ
КраљевонаимеПаунковићИван,Жича,Краљево. 01/010290/17

Решењем ПУ Краљево број 2056120/17 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004570424издатаод
ПУКраљевонаимеБојковићЖиворад,Краљево,Краљево.

 01/010291/17
Решењем ПУ Краљево број 2056126/17 од 07.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007740788издатаод
ПУКраљевонаимеЂорђевићНикола,ГорњеНеродимље,Уро
шевац. 01/010292/17

Решењем ПУ Краљево број 2056125/17 од 07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006904753издатаод
ПУКраљевонаимеПајовићНикола,Краљево,Краљево.

 01/010293/17
РешењемПСЖабаљброј205126/17од13.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј004861578издатаодПС
ЖабаљнаимеГуцунскиЈелена,Ђурђево,Жабаљ. 01/010294/17

РешењемПСБарајевоброј205.215/1747од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003015592издатаодПСБа
рајевонаимеЛукићМашинка,Манић,Барајево. 01/010295/17

РешењемПС Барајево број 205.215/1746 од 07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008899224издатаод
ПСБарајевонаимеПавловићБожидар,ВеликиБорка,Барајево.

 01/010296/17
РешењемПС Барајево број 205.215/1749 од 07.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 006214544 издата
одПСБарајевонаимеНиколићМиљана,Бождаревац,Барајево.

 01/010297/17
РешењемПСБарајевоброј 20548од07.03.2017. прогла

шавасеневажећимличнакартаброј004880931издатаодПСБа
рајевонаимеЈовановићМилета,Бождаревац,Барајево.

 01/010298/17
РешењемПСБарајевоброј205.250/17од07.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј002993741издатаодПСБара
јевонаимеСтанојевићМилош,Мељак,Барајево. 01/010299/17

РешењемПСИнђијаброј20575917од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005652368издатаодПС
ИнђијанаимеДрљачаЈован,Инђија,Инђија. 01/010300/17

РешењемПСТителброј205618од08.03.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј007719479издатаодПСТител
наимеАндрићСнежана,Тител,Тител. 01/010301/17

РешењемПСТителброј2056/17од08.03.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј006550571издатаодПСТител
наимеЂаковићЈугослава,Шајкаш,Тител. 01/010302/17

Решењем ПС Бујановац број 20530/2017 од 17.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004179942издатаод
ПСБујановацнаимеМикићМилош,Дрежница,Бујановац.

 01/010303/17
Решењем ПС Бујановац број 20531/2017 од 17.02.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 003557823 издата
одПСБујановацнаимеИсеновићДемир,Бујановац,Бујановац.

 01/010304/17
РешењемПСБујановацброј20537/17од25.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј007678343издатаодПС
БујановацнаимеНурединиПајтим,Бујановац,Бујановац.

 01/010305/17
РешењемПСБујановацброј20534/17од25.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј004574068издатаодПС
БујановацнаимеАјвазиЉортина,Чар,Бујановац.01/010306/17

Решењем ПС Бујановац број 20540/2017 од 01.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј03564246издатаод
ПСБујановацнаимеАсаниЕкрем,Бујановац,Бујановац.

 01/010307/17
Решењем ПС Бујановац број 20524/2017 од 09.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005019405издатаод
ПСБујановацнаимеАвдијиМандерес,ВеликиТрновац,Буја
новац. 01/010308/17

Решењем ПС Бујановац број 205252017 од 10.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005372227издатаод
ПСБујановацнаимеЈусуфиСами,ВеликиТрновац,Бујановац.

 01/010309/17
Решењем ПС Бујановац број 205262017 од 10.02.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 0041588340издата
одПСБујановацнаимеМилосављевићДанијел,Јабланица,Бу
јановац. 01/010310/17

Решењем ПС Бујановац број 20528/2017 од 13.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007263520 издата
одПСБујановацнаимеБајрамовићИлми,Сухарно,Бујановац.

 01/010311/17
Решењем205272017бројПСБујановацод13.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј003506345издатаодПС
БујановацнаимеИбраимиАрбен,ВеликиТрновац,Бујановац. 
 01/010312/17

РешењемПСБујановацброј20538/17од25.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј002277480издатаодПСБуја
новацнаимеКадријизећир,Брезница,Бујановац. 01/010313/17

РешењемПСВеликаПлана број 2052385 од 10.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005015693издатаод
ПСВеликаПлана на имеАћимовићСрбослав, ВеликаПлана,
ВеликаПлана. 01/010314/17
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РешењемПСНовиБечејброј0320515/17од07.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007427711издатаод
ПСПалилуланаимеРадумилоМиодраг,НовиБечеј,НовиБечеј.

 01/010315/17
РешењемПСАриљеброј20525162/17од10.03.2017.про

глашава сеневажећимличнакартаброј 7043525издатаодПС
АриљенаимеЈовановићБојан,Ариље,Ариље. 01/010316/17

Решењем ПУ Ваљево број 20524718/171 од 09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007848437издатаод
ПУВаљевонаимеЂермановићМилован,Ариље,Ариље.

 01/010317/17
РешењемПУВаљевоброј20524142/171од08.03.2017.про

глашава сеневажећимличнакартаброј005615996издатаодПУ
ВаљевонаимеМарковићБојан,Ваљево,Ваљево. 01/010318/17

РешењемПУВаљевоброј20523808/171од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005942642издатаодПУВа
љевонаимеЂурђевићВладимир,Ваљево,Ваљево. 01/010319/17

РешењемПСБогатићброј20524484/17од09.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј001500075издатаодПС
БогатићнаимеМијатовићАница,Клење,Богатић. 01/010320/17

Решењем ПС Богатић број 20523156/17 од 09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006832660издатаод
ПСБогатићнаимеЂурковићДанијел,Дубље,Богатић.

 01/010321/17
Решењем ПУ Ваљево број 20524718/171 од 09.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 0081342037издата
одПУВаљевонаимеМирковићВесна,Ваљево,Ваљево.

 01/010322/17
Решењем ПУ Ваљево број 20523550/17 од 07.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008668614издатаод
ПУВаљевонаимеБакаревићДрагица,Ваљево,Ваљево.

 01/010323/17
Решењем ПУ Ваљево број 20524494/17 од 09.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008175344издатаод
ПУВаљевонаимеЂерићАлександар,Ваљево,Ваљево.

 01/010324/17
РешењемПУЛесковацброј20525391/171од03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005857457издатаод
ПУЛесковацнаимеСтанковићМарко,Лесковац,Лесковац.

 01/010325/17
Решењем ПС Горњи Милановац број 205233/17 од

09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004644041издатаодПСГорњиМилановацнаимеЦаревићБог
дан,ГорњиМилановац,ГорњиМилановац. 01/010326/17

Решењем ПС Горњи Милановац број 205232/17 од
09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006703679издатаодПСГорњиМилановацнаимеВукашиновић
Филип,ГорњиМилановац,ГорњиМилановац. 01/010327/17

Решењем ПУ Ваљево број 20520237/171 од 27.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008205003издатаод
ПУВаљевонаимеВуковићВукашин,ГорњиМилановац,Горњи
Милановац. 01/010328/17

РешењемПУВаљевоброј2052336/17од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј002963664издатаодПУ
ВаљевонаимеГрујичићМилена,Ваљево,Ваљево.01/010329/17

РешењемПУВаљевоброј20521705/17од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005186395издатаодПУ
ВаљевонаимеШуковићСелена,Ваљево,Ваљево. 01/010330/17

РешењемПУВаљевоброј20518849/17од22.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005507273издатаодПУВаље
вонаимеМиловановићМилош,Ваљево,Ваљево. 01/010331/17

РешењемПСБарајевоброј205.245/17од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008230138издатаодПС
БарајевонаимеМихаиловићКељачкиСлађана,Барајево,Бара
јево. 01/010332/17

РешењемПСБарајевоброј205.244/17од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј0078893635издатаодПС
БарајевонаимеИлићВалентина,Вранић,Београд.01/010333/17

РешењемПСАриљеброј20520407/17од27.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј6469985издатаодПСАриље
наимерадовановићЉубо,Трешњевица,Ариље. 01/010334/17

Решењем ПС Кладово број 205119/2017 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 6771167 издата од
ПСКладовонаимеБогдановићВерослава,Кладово,Кладово.

 01/010335/17
Решењем ПС Аранђеловац број 20524449/17 од

10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004214732издатаодПСАранђеловацнаимеПетровићСлобо
дан,Даросава,Аранђеловац. 01/010336/17

РешењемПУЧачакброј2051121/17од09.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008859890издатаодПУ
ЧачакнаимеЖивковићРадослав,Чачак,Чачак. 01/010337/17

РешењемПУЧачакброј2051126/17од13.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006754051издатаодПУ
ЧачакнаимеЈелићЖељко,КУлиновци,Чачак. 01/010338/17

Решењем ПУ Шабац број 20516137/17 од 13.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј002902598издатаод
ПУШабацнаимеБаштовановићНенад,Шабац,Шабац.

 01/010339/17
РешењемПУШабацброј20511617од10.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј005304073издатаодПУ
ШабацнаимеАшрабаСтефан,Шабац,Шабац. 01/010340/17

РешењемПУЧачакброј2051114/17од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008571946издатаодПУ
ЧачакнаимеМилићНевена,Љубић,Чачак. 01/010341/17

РешењемПУЧачакброј2051116/17од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003535886издатаодПУЧа
чакнаимеДаниловићАлександар,Чачак,Чачак. 01/010342/17

РешењемПУЧачакброј2051120/17од09.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003655614издатаодПУ
ЧачакнаимеМаслаћИван,Рошци,Чачак. 01/010343/17

РешењемПУЧачакброј2051118/17од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004071075издатаодПУ
ЧачакнаимеВасилићСтефан,Вапа,Чачак. 01/010344/17

Решењем ПУ Београд број 2051190/17 од 20.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004278022издатаод
ПУБеограднаимеЈовановићМарија,Вождовац,Београд.

 01/010345/17

Решењем ПУ Београд број 2051193/17 од 20.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005942705 издата
одПСВождовацнаимеМитићЈоргованка,Вождовац,Београд.

 01/010346/17
Решењем ПУ Београд број 2051209/17 од 22.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј009163319издатаод
ПУБеограднаимеМишићБиљана,Вождовац,Београд.

 01/010347/17
Решењем ПУ Београд број 2051208/17 од 22.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003444208издатаод
ПУПећнаимеДедовићДејан,Вождовац,Београд.

 01/010348/17
Решењем ПУ Београд број 2051261/17 од 08.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007321630издатаод
ПСВождовацнаимеКоругаЂуро,Вождовац,Београд.

 01/010349/17
Решењем ПУ Београд број 2051203/17 од 21.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005772911издатаод
ПУБеограднаимеРадовановићМаја,Вождовац,Београд.

 01/010350/17
Решењем ПУ Београд број 2051200/17 од 21.02.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 008223918 издата
одПСПалилуланаимеПламенацМилош,Вождовац,Београд.

 01/010351/17
Решењем ПУ Београд број 2051199/17 од 21.02.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 004075092 издата
одПУБеограднаимеТутуновићЉиљана,Вождовац,Београд.

 01/010352/17
Решењем ПУ Београд број 20512015/17 од 23.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006835614издатаод
ПУБеограднаимеРадовановићВукосава,Вождовац,Београд.

 01/010353/17
Решењем ПУ Београд број 2051268/17 од 10.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003590757издатаод
ПССтариграднаимеКрстићДанко,Вождовац,Београд.

 01/010354/17
Решењем ПУ Београд број 2051234/17 од 28.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006485155издатаод
ПУБеограднаимеЉепојаМарина,Вождовац,Београд.

 01/010355/17
Решењем ПУ Београд број 2051237/17 од 01.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005266112издатаод
ПСВождовацнаимеБабићМарко,Вождовац,Београд.

 01/010356/17
Решењем ПУ Београд број 2051244/17 од 02.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007669452издатаод
ПУБеограднаимеМилосављевићМарко,Вождовац,Београд.

 01/010357/17
Решењем ПУ Београд број 2051243/17 од 02.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003822068издатаод
ПУБеограднаимеМарковићНемања,Вождовац,Београд.

 01/010358/17
РешењемПУ Београд број 2051246/2017 од 03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003006159издатаод
ПССавски венац на имеМихалицВладимир, Вождовац, Бео
град. 01/010359/17

РешењемПУ Београд број 2051252/2017 од 07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007539842издатаод
ПСВрачарнаимеЈелисавчићЛалка,Вождовац,Београд.

 01/010360/17
Решењем ПУ Београд број 2051255/17 од 07.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008458682издатаод
ПСВождовацнаимеТановићВесна,Вождовац,Београд.

 01/010361/17
РешењемПУ Београд број 2051182/2017 од 14.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006138730издатаод
ПСВождовац на имеМарковићИванишевићДрагана,Вождо
вац,Београд. 01/010362/17

Решењем ПУ Београд број 2051257/17 од 07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006027653издатаод
ПУБеограднаимеСтојановићНемања,Звездара,Београд.

 01/010363/17
Решењем ПУ Београд број 2051259/17 од 08.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006471815издатаод
ПСНовиБеограднаимеМиленковићБојана,Звездара,Београд.

 01/010364/17
РешењемПУБеоградброј2051260/17од08.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј005564212издатаодПУ
БеограднаимеКрајцарЖивка,Звездара,Београд. 01/010365/17

РешењемПУБеоградброј2051194/17од20.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008563577издатаодПУ
БеограднаимеЛазићДрагиша,Звездара,Београд. 01/010366/17

РешењемПУБеоградброј2051216/17од23.02.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј006461298издатаодПУ
БеограднаимеМладеновићМира,Звездара,Београд.01/010367/17

Решењем ПУ Београд број 2051218/17 од 24.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005275189издатаод
ПСНовиБеограднаимеАлексићНемања,Звездара,Београд.

 01/010368/17
Решењем ПУ Београд број 2051235/17 од 28.02.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 0090412023издата
одПСЗвездаранаимеРаичевићНикола,Звездара,Београд.

 01/010369/17
РешењемПУБеоградброј2051239/17од01.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј008025493издатаодПУ
БеограднаимеЂокићДејан,Звездара,Београд. 01/010370/17

РешењемПУБеоградброј205240/17од01.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003941706издатаодПСВо
ждовацнаимеОбрадовићАна,Звездара,Београд. 01/010371/17

Решењем ПУ Београд број 2051251/17 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006513150издатаод
ПСЗвездаранаимеСтојадиновићМиланка,Звездара,Београд.

 01/010372/17
РешењемПУБеоградброј2051253/17од07.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј008537368издатаодПУ
БеограднаимеПантовићДушан,Звездара,Београд.01/010373/17

РешењемПУБеоградброј2051254/17од07.03.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј 006370724издатаодПС
АлексинацнаимеПешићДрагана,Звездара,Београд.01/010374/17

РешењемПУБеоградброј205188/17од17.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008830296издатаодПУБео
граднаимеЈовановићРадмила,Звездара,Београд. 01/010375/17

РешењемПУБеоградброј2051189/17од17.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007082074издатаодПУ
БеограднаимеЋирићГордана,Звездара,Београд. 01/010376/17

РешењемПУБеоградброј2051271/17од10.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007174551издатаодПУ
БеограднаимеКостићДрагица,Звездара,Београд.01/010377/17

Решењем ПУ Београд број 2051267/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0082905075издата
одПСГроцканаимеРакићПетровЈована,Звездара,Београд.

 01/010378/17
РешењемПУБеоградброј2051201/17од21.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј003641429издатаодПУ
БеограднаимеСтошићМилица,Раковица,Београд.01/010379/17

РешењемПУБеоградброј2051238/17од01.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008125373издатаодПУ
БеограднаимеЖарковВитомир,Раковица,Београд.01/010380/17

Решењем ПУ Београд број 2051206/17 од 22.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006182610издатаод
ПССавски венац на имеШопаловићОливера, Раковица, Бео
град. 01/010381/17

Решењем ПУ Београд број 2051207/17 од 22.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005921803издатаод
ПСРаковицанаимеЗечевићПетковићМиленка,Раковица,Бео
град. 01/010382/17

Решењем ПУ Београд број 2051264/17 од 09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004065159издатаод
ПСНовиБеограднаимеКолићВинко,НовиБеоград,НовиБео
град. 01/010383/17

Решењем ПУ Београд број 2051236/17 од 01.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006867759издатаод
ПУБеограднаимеЂурићМиловановићАлександра,НовиБео
град,НовиБеоград. 01/010384/17

Решењем ПУ Београд број 2051245/17 од 03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007295334издатаод
ПУБеограднаимеПузовићМирјана,НовиБеоград,НовиБео
град. 01/010385/17

РешењемПУ Београд број 2051210/2017 од 22.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005016505издатаод
ПСНови Београд на имеВилићГвозден,Нови Београд,Нови
Београд. 01/010386/17

РешењемПУ Београд број 2051191/2017 од 20.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006485029издатаод
ПСНовиБеограднаимеПариповићРајко,НовиБеоград,Нови
Београд. 01/010387/17

Решењем ПУ Београд број 2051187/17 од 17.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003362798издатаод
ПСНовиБеограднаимеШапоњићСтефан,НовиБеоград,Нови
Београд. 01/010388/17

РешењемПУБеоградброј2051269/17од10.03.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј003574052издатаодПУ
БеограднаимеМасловарићСлободан,Земун,Земун.01/010389/17

РешењемПУБеоградброј2051256/17од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006716079издатаодПУ
НишнаимеБогдановићАлександар,Земун,Земун.01/010390/17

Решењем ПУ Београд број 2051198/17 од 21.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004597753издатаод
ПСЗемуннаимеДобрићБојана,Земун,Земун. 01/010391/17

РешењемПУ Београд број 2051211/2017 од 22.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003172730издатаод
ПСЗемуннаимеГрујићМарко,Земун,Земун. 01/010392/17

РешењемПУБеоградброј2041250/17од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004332153издатаодПС
ЗемуннаимеМиловановићСветлана,Земун,Земун.01/010393/17

Решењем ПУ Београд број 2051205/17 од 22.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003742697издатаод
ПСЗемуннаимеАлфиревићПетар,Земун,Земун.01/010394/17

Решењем ПУ Београд број 2051192/17 од 20.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007668375издатаод
ПСЗемуннаимеАдраСенди,Земун,Земун. 01/010395/17

РешењемПУБеоградброј2051217/17од23.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005750239издатаодПУ
БеограднаимеАрсићЈована,Чукарица,Београд. 01/010396/17

Решењем ПУ Београд број 2051196/17 од 21.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006017398 издата
одПСЧукарицанаимеРистивојевићРаша,Чукарица,Београд.

 01/010397/17
РешењемПУ Београд број 2051202/2017 од 21.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006038719издатаод
ПСЧукарицанаимеТанасићБранка,Чукарица,Београд.

 01/010398/17
РешењемПУБеоградброј2051241/17од02.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј004309175издатаодПС
ЗемуннаимеШкорићСрђан,Чукарица,Београд. 01/010399/17

РешењемПУБеоградброј2051247/17од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј000883314издатаодПСВо
ждовацнаимеСејфовићАнита,Чукарица,Београд. 01/010400/17

РешењемПУБеоградброј2051183/17од14.02.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј 003529164издатаодПС
ЧукарицанаимеВуковићБранко,Чукарица,Београд.01/010401/17

РешењемПУБеоградброј205.1204/17од22.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј002927207издатаодПС
СавскивенацнаимеМарковићСњежана,Чукарица,Београд.

 01/010402/17
РешењемПУБеоградброј2051248/17од06.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006090376издатаодПУ
БеограднаимеПопадићМиладин,Умка,Умка. 01/010403/17

Решењем ПУ Београд број 2051220/17 од 24.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006542413издатаод
ПУБеограднаимеГаврићДарко,Борча,Борча. 01/010404/17

РешењемПУБеоградброј2051195/17од20.02.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј 004580982издатаодПС
ВрачарнаимеДамјановићИрена,Палилула,Београд.01/010405/17

РешењемПУБеоградброј2051262/17од09.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008175524издатаодПУ
БеограднаимеВранићМирко,Палилула,Београд.01/010406/17
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Решењем ПУ Београд број 2051249/17 од 06.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 003922398 издата
одПСПалилуланаимеВучковићСилвана,Палилула,Београд.

 01/010407/17
Решењем ПУ Београд број 2051184/17 од 14.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008139300издатаод
ПСПалилуланаимеНедељковићНикола,Палилула,Београд.

 01/010408/17
Решењем ПУ Београд број 2051185/17 од 14.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005062798издатаод
ПУБеограднаимеВоркапићЈован,Палилула,Београд.

 01/010409/17
Решењем ПУ Београд број 2051212/17 од 23.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004775985издатаод
ПСПалилуланаимеПавловићОливера,Савскивенац,Београд.
 01/010410/17

Решењем ПУ Београд број 2051197/17 од 21.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006112355издатаод
ПССавскивенацнаимеМарјановићМарко,Савскивенац,Бео
град. 01/010411/17

Решењем ПУ Београд број 20541266/17 од 09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006695096издатаод
ПССавскивенацнаимеДушановићСандра,Савскивенац,Бео
град. 01/010412/17

РешењемПУБеоградброј2051265/17од09.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј001313544издатаодПУБео
граднаимеМицићСтанко,Савскивенац,Београд. 01/010413/17

Решењем ПУ Београд број 2011263/2017 од 09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005264738издатаод
ПСВрачарнаимеБургићНаташа,Врачар,Београд.01/010414/17

Решењем ПУ Београд број 2051186/17 од 17.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003070471издатаод
ПУНишнаимеКојовићЈована,Врачар,Београд. 01/010415/17

Решењем ПУ Београд број 2051258/17 од 08.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј002896929издатаод
ПСВождовацнаимеСтојановићЉиљана,Стариград,Београд.

 01/010416/17
Решењем ПУ Београд број 2051214/17 од 23.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007302148издатаод
ПУБеограднаимеЛазовићЈован,Винча,Винча. 01/010417/17

РешењемПУБеоградброј2051242/17од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005916072издатаодПУ
БеограднаимеДојчиновићДалибор,Врчин,Врчин.01/010418/17

РешењемПУБеоградброј205.1219/17од24.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003673284издатаодПС
ГроцканаимеМомчиловићПетар,Гроцка,Гроцка.01/010419/17

РешењемПУБеоградброј2051213/17од23.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004291161издатаодПС
ЗемуннаимеЈеленићИван,Угриновци,Угриновци.01/010420/17

РешењемПУБеоградброј2054272/17од11.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005127348издатаодПСРако
вицанаимеСтанковићБлагоје,Призрен,Призрен. 01/010421/17

РешењемПУПиротброј205/1037од13.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 006670029 издата одПУ
ПиротнаимеМитровићЂорђе,Расница,Пирот. 01/010422/17

РешењемПУПиротброј205/1015од03.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 008002826 издата одПУ
ПиротнаимеРакићМиле,Крупац,Крупац. 01/010423/17

РешењемПУПиротброј205/1021од17.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 003458854 издата одПУ
ПиротнаимеМарковићМилош,Темска,Темска. 01/010424/17

РешењемПУПиротброј205/1012од26.01.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 006845131 издата одПУ
ПиротнаимеКостићАнђела,Пирот,Пирот. 01/010425/17

РешењемПУПиротброј205/1014од27.01.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 007930568 издата одПУ
ПиротнаимеТошићНемања,Пирот,Пирот. 01/010426/17

РешењемПУПиротброј205/1016од08.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 003144653 издата одПУ
ПиротнаимеЗлатковићСветозар,Пирот,Пирот. 01/010427/17

РешењемПУПирот број 205/118 од 08.02.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 008974182 издата одПУ
ПиротнаимеПанчићХристина,Пирот,Пирот. 01/010428/17

РешењемПУПиротброј205/1019од13.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 008902101 издата одПУ
ПиротнаимеЂенићДушица,Пирот,Пирот. 01/010429/17

РешењемПУПиротброј205/1020од13.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 002989899 издата одПУ
ПиротнаимеВидановићМилош,Пирот,Пирот. 01/010430/17

РешењемПУПиротброј205/1022од20.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 006701756 издата одПУ
ПиротнаимеЈовановићКатарина,Пирот,Пирот. 01/010431/17

РешењемПУПиротброј205/1023од20.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 006653321 издата одПУ
ПиротнаимеСтојановићПредраг,Пирот,Пирот. 01/010432/17

РешењемПУПиротброј205/1024од22.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 003143635 издата одПУ
ПиротнаимеКоцићМиљана,Пирот,Пирот. 01/010433/17

РешењемПУПиротброј205/1025од23.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 005048351 издата одПУ
ПиротнаимеСтојановићБане,Пирот,Пирот. 01/010434/17

РешењемПУПиротброј205/1026од24.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 006506747 издата одПУ
ПиротнаимеКаменовићСаша,Пирот,Пирот. 01/010435/17

РешењемПУПиротброј205/1027од28.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 007661810 издата одПУ
ПиротнаимеАлексовИлија,Пирот,Пирот. 01/010436/17

РешењемПУПиротброј205/1028од02.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 006884926 издата одПУ
ПиротнаимеСтојановићБисерка,Пирот,Пирот. 01/010437/17

РешењемПУПиротброј205/1029од03.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј00429886издатаодПУПи
ротнаимеПетковићДушан,Пирот,Пирот. 01/010438/17

РешењемПУПиротброј205/1030од06.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 006586721 издата одПУ
ПиротнаимеПауновићНаташа,Пирот,Пирот. 01/010439/17

РешењемПУПиротброј205/1031од06.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 005259099 издата одПУ
ПиротнаимеАпостоловићМилан,Пирот,Пирот. 01/010440/17

РешењемПУПиротброј205/1032од07.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 004432084 издата одПС
ВождовацнаимеТолићБојан,Пирот,Пирот. 01/010441/17

РешењемПУПиротброј205/1033од08.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 006214747 издата одПУ
ПиротнаимеКостићЗоран,Пирот,Пирот. 01/010442/17

РешењемПУПиротброј205/1034од10.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 008765354 издата одПУ
ПиротнаимеПенићЈевросима,Пирот,Пирот. 01/010443/17

РешењемПУПиротброј210/1035од13.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 004396078 издата одПУ
ПиротнаимеБлагојевићДраган,Пирот,Пирот. 01/010444/17

РешењемПУПиротброј205/1036од13.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 005676437 издата одПУ
ПиротнаимеЦветковићМладен,Пирот,Пирот. 01/010445/17

РешењемПСИвањицаброј205116/17од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005221286издатаодПСИва
њицанаимеБујошевићДраган,Свештица,Ивањица. 01/010446/17

РешењемПСИвањицаброј205117/17од09.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003322547издатаодПС
ИвањицанаимеПродановићМирослав,Будожеља,Ивањица.

 01/010447/17
РешењемПССјеницаброј20525498/171од13.03.2017.про

глашава сеневажећимличнакартаброј 004182255издатаодПС
СјеницанаимеГашанинЕдис,Сјеница,Сјеница. 01/010448/17

РешењемПССјеницаброј20525505/171од13.03.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј 005165255издатаодПС
СјеницанаимеМетовићСалих,Сјеница,Сјеница. 01/010449/17

РешењемПССјеница број 20525080/171 од 10.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005622915издатаод
ПССјеницанаимеУјкановићХарун,Камешница,Сјеница.

 01/010450/17
РешењемПСКулаброј13205228/17од09.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј007312214издатаодПСКула
наимеМартиновићСиниша,Црвенка,Црвенка. 01/010451/17

РешењемПСКулаброј13205231/17од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006304959издатаодПС
КуланаимеМатинНаташа,Црвенка,Црвенка. 01/010452/17

РешењемПСКулаброј13205254/17од13.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006133287издатаодПСКула
наимеРадоњићВладимир,Црвенка,Црвенка. 01/010453/17

РешењемПСКулаброј13205196/17од02.03.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 0090257189 издата од
ПСКуланаимеБоговацВладислав,Липар,Липар.01/010454/17

РешењемПСКулаброј13205233/17од10.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006901480издатаодПС
КуланаимеБањацСрђан,Кула,Кула. 01/010455/17

Решењем ПУ Пожаревац број 2056789/2014 од
20.11.2014. проглашава се неважећим лична карта број
000260426издатаодПСВеликоГрадиштенаимеДјипалоЗор
ка,Царевац,ВеликоГрадиште. 01/010456/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/201644 од
10.05.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј3312295
издатаодПСВеликоГрадиштенаимеЈосићЖиворад,Пожежа
не,ВеликоГрадиште. 01/010457/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20511/201711 од
14.02.2017.проглашавасеневажећимличнакартаброј5478599
издатаодПСВеликоГрадиштенаимеТрајковићБисерка,Вели
коГрадиште,ВеликоГрадиште. 01/010458/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/201679 од
12.08.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј7360695
издата од ПС Велико Градиште на име Ђукић Ђорђе, Велико
Градиште,ВеликоГрадиште. 01/010459/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/201698 од
20.09.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј3992851
издата одПСВелико Градиште на име ТадићНикола, Велико
Градиште,ВеликоГрадиште. 01/010460/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/201687 од
05.09.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј3387378
издатаодПСВеликоГрадиштенаимеЈовановићВојкан,Велико
Градиште,ВеликоГрадиште. 01/010461/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/201699 од
21.09.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј60680из
датаодПСВеликоГрадиштенаимеПетровићМарко,Велико
Градиште,ВеликоГрадиште. 01/010462/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/2016110
од 03.11.2016. проглашава се неважећим лична карта број
005952203издатаодПСВеликоГрадиштенаимеЈовановићАн
ђелка,ВеликоГрадиште,ВеликоГрадиште. 01/010463/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/2016107 од
02.11.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј60105из
датаодПСВеликоГрадиштенаимеЂорђевићНенад,Велико
Градиште,ВеликоГрадиште. 01/010464/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/201649 од
17.05.2016. проглашава се неважећим лична карта број 59463
СР17126373издатаодПСВеликоГрадиштенаимеВасићДив
на,ВеликоГрадиште,ВеликоГрадиште. 01/010465/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/201688 од
05.09.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј3417772
издатаодПСВеликоГрадиштенаимеДрикићСлађана,Топо
ловник,Тополовник. 01/010466/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/201691 од
05.12.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј1562494
издатаодПСВеликоГрадиштенаимеПајкићНаталија,Топо
ловник,Тополовник. 01/010467/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/201615 од
09.02.2017. проглашава се неважећим лична карта број 44540
СР11739530издатаодПСВеликоГрадиштенаимеНиколићЈе
здимир,Тополовник,Тополовник. 01/010468/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/2016104 од
02.11.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј6916880
издата одПСВеликоГрадиштенаимеСтокићРаница,Кусић,
ВеликоГрадиште. 01/010469/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/201689 од
05.09.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј3352526
издатаодПСВеликоГрадиштенаимеСтефановићНикола,Ку
сић,ВеликоГрадиште. 01/010470/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/201672 од
11.07.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј2212241
издатаодПСВеликоГрадиштенаимеПетровићЗвонимир,Че
шљевабара,ВеликоГрадиште. 01/010471/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/201633 од
28.03.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј3979283
издата од ПС Велико Градиште на имеМиладиновић Негица,
Љубиња,ВеликоГрадиште. 01/010472/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/2016105 од
02.11.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј8363773
издатаодПСВеликоГрадиштенаимеМирковићДраган,Љуби
ња,ВеликоГрадиште. 01/010473/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/2016102 од
26.09.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј60078из
датаодПСВеликоГрадиштенаимеРајићМилорад,Сираково,
ВеликоГрадиште. 01/010474/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/2016103 од
07.10.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј8322733
издатаодПСВеликоГрадиштенаимеПерићДајана,Мајило
вац,Мајиловац. 01/010475/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/2016100 од
22.09.2016.проглашавасеневажећимличнакартаброј7012603
издатаодПСВеликоГрадиштенаимеБогосављевићЉубиша,
Макац,ВеликоГрадиште. 01/010476/17

Решењем ПС Велико Градиште број 20510/201610 од
08.02.2017.проглашавасеневажећимличнакартаброј5983624
издатаодПСВеликоГрадиштенаимеДамњановићДобривоје,
Рама,ВеликоГрадиште. 01/010477/17

РешењемПСВладимирциброј20525586/17од13.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008824685издатаод
ПСВладимирцинаимеМиљковацМарија,Владимирци,Влади
мирци. 01/010478/17

Решењем ПУ Пријепоље број 205833/17 од 13.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј009265044издатаод
ПУПријепољенаимеРеџематовићЕлзана,Поток,Пријепоље.

 01/010479/17
Решењем ПС Сурдулица број 205400/17 од 04.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005486222издатаод
ПССурдулицанаимеТасићИвана,Сурдулица,Сурдулица.

 01/010480/17
РешењемПСКовачица број 205127/2017 од 07.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003489050издатаод
ПСКовачицанаимеПетрашЈан,Падина,Падина.01/010481/17

Решењем ПС Бачки Петровац број 20520/201710
од 07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006778129издатаодПСБачкиПетровацнаимеЕлијашДебора
Ханна,БачкиПетровац,БачкиПетровац. 01/010482/17

Решењем ПСЉубовија број 20524854/17 од 10.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007255323издатаод
ПСЉубовијанаимеЂокићСнежана,Љубовија,Љубовија.

 01/010483/17
РешењемПУЛесковацброј20525683/171од14.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006277609издатаод
ПУЛесковацнаимеСтанковићМарко,Лесковац,Лесковац.

 01/010484/17
Решењем ПС Прибој број 205226/2017 од 09.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004414267издатаод
ПСПрибојнаимеПолимацЕсма,Прибој,Прибој.01/010485/17

РешењемПУПризренброј20509/2017од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003943746издатаодПУ
ПризреннаимеМоториАдем,Призрен,Призрен. 01/010486/17

РешењемПУ Београд број 2051233/2017 од 28.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0040897777издата
одПСЗвездаранаимеМијатовАлекса,Звездара,Београд.

 01/010487/17
РешењемПУБеоградброј2051232/2017од27.02.2017.про

глашава сеневажећимличнакартаброј007361349издатаодПУ
БеограднаимеМирковићПетар,Вождовац,Београд.01/010488/17

РешењемПУБеоградброј2051230/17од27.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003117970издатаодПС
ГроцканаимеРанковићИвана,Звездара,Београд. 01/010489/17

РешењемПУБеоградброј20123/17од27.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005412827издатаодПУ
БеограднаимеЈанаКрунићДуњаЗорка,Вождовац,Београд.

 01/010490/17
РешењемПУ Београд број 2051229/2017 од 27.02.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 007104781 издата
одПСВрачарнаимеПерњаковићМоника,Палилула,Београд.

 01/010491/17
Решењем ПУ Београд број 2051228/17 од 27.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005767202издатаод
ПСОбреновацнаимеЈованетићЛатинка,Обреновац,Београд.

 01/010492/17
РешењемПУБеоградброј205.1227/17од27.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј007433491издатаодПС
ВрачарнаимеКувељићСлађана,Врачар,Београд.01/010493/17

РешењемПУБеоградброј205.1226/17од27.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј0036255248издатаодПСРако
вицанаимеЂорђевићВласта,Раковица,Београд. 01/010494/17

РешењемПУ Београд број 2051225/2017 од 27.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006676294издатаод
ПУБеограднаимеБошковићБогдан,НовиБеоград,Београд.

 01/010495/17
РешењемПУБеоградброј205224/17од25.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј009225684издатаодПУ
БеограднаимеЈовановићЈелена,НовиБеоград,Београд.

 01/010496/17
Решењем ПУ Београд број 2051223/2017 од 24.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007847250издатаод
ПУБеограднаимеЂорђевићДејан,Врчин,Гроцка.01/010497/17

РешењемПУБеоградброј205.1222/17од24.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003221813издатаодПСЗве
здаранаимеБашановићЗоран,Чукарица,Београд. 01/010498/17

Решењем ПУ Београд број 2051221/17 од 24.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008528903издатаод
ПУБеограднаимеМилутиновићНикола,Вождовац,Београд.

 01/010499/17
РешењемПССопотброј205.2262/16од28.11.2016.про

глашавасеневажећимличнакартаброј003361877издатаодПС
СопотнаимеНедељковићМилорад,Сопот,Сопот.01/010500/17

РешењемПССопотброј205.2259/16од26.11.2016.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007067162издатаодПС
НовиБеограднаимеСтевановићМилсиав,Сурчин,Београд.

 01/010501/17
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РешењемПССопотброј205.125/16од22.11.2016.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј007318631издатаодПССо
потнаимеКоковићИвана,МалаИванча,Сопот. 01/010502/17

РешењемПССопотброј205.2257/16од21.11.2016.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004580379издатаодПС
СопотнаимеНедићМилош,Раља,Сопот. 01/010503/17

РешењемПССопотброј205.2256/16од17.12.2016.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004830387издатаодПССо
потнаимеГлигоријевићРадица,Сибница,Сопот. 01/010504/17

РешењемПССопотброј205.2255/16од13.12.2016.про
глашавасеневажећимличнакартаброј000991514издатаодПС
СопотнаимеСтепановићДушанка,МалиПожаревац,Сопот.

 01/010505/17
РешењемПССопотброј205.2254/16од10.12.2016.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј006392909издатаодПССо
потнаимеАнтићЈасмина,МалиПожаревац,Сопот.01/010506/17

РешењемПССопотброј205.2253од11.11.2016.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј00021418издатаодПУБео
граднаимеМиросавићБорка,Дрлупа,Сопот. 01/010507/17

РешењемПССопотброј205.2251/16од07.10.2016.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003797086издатаодПС
СопотнаимеРекићСиниша,Раља,Сопот. 01/010508/17

РешењемПССопотброј205.2263/16од01.12.2016.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005117582издатаодПСВо
ждовацнаимеМаксићДесанка,Вождовац,Београд.01/010509/17

РешењемПССопотброј205.2266/16од07.11.2016.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005080926издатаодПС
СопотнаимеЈовичићСлободан,Поповић,Сопот. 01/010510/17

РешењемПССопотброј205.2248од03.12.2016.прогла
шава се неважећим лична карта број 003570358 издата одПС
СопотнаимеБошњаковићЖиван,Раља,Сопот. 01/010511/17

РешењемПССопотброј205.2302/16од27.11.2016.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005822541издатаодПС
МладеновацнаимеКарапанџићАлександар,Сенаја,Барајево.

 01/010512/17
Решењем ПУ Крагујевац број 2059689/17 од 30.01.2017.

проглашава сеневажећимличнакартаброј 005873004издатаод
ПУКрагујевацнаимеМарковићАндреја,Крагујевац,Крагујевац.
 01/010513/17

РешењемПССопотброј205.1301/16од26.12.2016.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј001594448издатаодПУБео
граднаимеНиколићРадунка,Раковица,Београд. 01/010514/17

РешењемПУКрагујевацброј205127173/16од07.12.2016.
проглашава се неважећим лична карта број 006627087 издата
одПУКрагујевацнаимеМилосављевићМилисав,Крагујевац,
Крагујевац. 01/010515/17

РешењемПУКрагујевацброј 205115389/19од10.11.2016.
проглашава сеневажећимличнакартаброј 006365279издатаод
ПУКрагујевацнаимеЗаграђанинДраган,Крагујевац,Крагујевац.
 01/010516/17

РешењемПССопотброј205.2299/16од23.11.2016.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004489504издатаодПС
СопотнаимеРадојичићЂурђа,Сопот,Београд. 01/010517/17

РешењемПУКраљевоброј2056131/17од09.03.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 003505801 издата одПУ
КраљевонаимеЂурчићМилош,Конарево,Конарево.01/010518/17

РешењемПССопотброј205.1295/16од18.11.2016.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007146088издатаодПССопот
наимеМилосављевићМилисав,Сибница,Сопот. 01/010519/17

РешењемПУКраљевоброј2056130/17од09.03.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј005518484издатаодПУ
КраљевонаимеМилетићСаво,Мељаница,Краљево.01/010520/17

РешењемПССопотброј205.1294/16од17.12.2016.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003026333издатаодПС
СавскивенацнаимеЈосимовићВладимир,Земун,Београд.

 01/010521/17
Решењем ПУ Краљево број 2056137/2017 од 10.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004292152издатаод
ПУКраљевонаимеРацићАлександар,Врба,Врба.01/010522/17

РешењемПССопотброј205.2293/16од14.12.2016.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј0000030547издатаодПУБео
граднаимеМилутиновићЖивомир,Земун,Београд.01/010523/17

Решењем ПУ Краљево број 2056134/17 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006362192 издата
одПУКраљевонаимеКоматовићНикола,Раваница,Краљево.

 01/010524/17
РешењемПССопотброј205.1292/16од12.12.2016.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј006866164издатаодПССо
потнаимеНиколићДушица,Неменикуће,Сопот. 01/010525/17

РешењемПУКраљевоброј2056133/2017од10.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008338573издатаод
ПУКраљевонаимеНиколићМатија,Краљево,Краљево.

 01/010526/17
РешењемПССопотброј205.1285/19од09.12.2016.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006489379издатаодПС
СопотнаимеВученовићГордана,Сопот,Сопот. 01/010527/17

Решењем ПУ Краљево број 2056132/17 од 09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007546108издатаод
ПУКраљевонаимеТрифуновићМирослав,Краљево,Краљево.

 01/010528/17
РешењемПУКраљевоброј2056136/17од10.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006206805издатаодПУ
КраљевонаимеМилевАца,Краљево,Краљево. 01/010529/17

РешењемПССопотброј205.1284/16од09.12.2016.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј000031345издатаодПУБео
граднаимеВученовићМилан,Сопот,Сопот. 01/010530/17

РешењемПУКикиндаброј05205760од10.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008961780издатаодпу
кикнаимеСивчевЖарко,Кикинда,Кикинда. 01/010531/17

Решењем ПУ Лесковац број 20524714/17 од 13.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005037489издатаод
ПУЛесковацнаимеСтојановићБожидар,Лесковац,Лесковац.

 01/010532/17
РешењемПСКоцељеваброј20525674/2017од13.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007416796издатаод
ПСКоцељеванаимеПетровићДушан,Свилеува,Свилеува.

 01/010533/17
РешењемПССопотброј205.2283/16од06.12.2016.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006142241издатаодПС
СопотнаимеДемировићШемзи,Раља,Сопот. 01/010534/17

РешењемПСВарварин број 03/26/20516/17 од 15.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005056590издатаодПС
ВарвариннаимеПавићМилица,Варварин,Варварин.01/010535/17

РешењемПССопотброј205.282/16од06.12.2016.прогла
шава сеневажећимлична карта број 0068234464издата одПС
СопотнаимеСтанојевуићНадежда,Рогача,Сопот.01/010536/17

РешењемПССопот број 205.2280/16 од 02.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј000114508издатаодПУ
БеограднаимеЖарковићСтанко,Поповић,Сопот.01/010537/17

РешењемПСКрупањброј2051395/17од13.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004739602издатаодПС
КрупањнаимеСуљићСања,Крупањ,Крупањ. 01/010538/17

РешењемПССтараПазоваброј205.465/17од10.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007929345издатаод
ПССтараПазованаимеСуботићПредраг,СтариБановци,Ста
риБановци. 01/010539/17

РешењемПСМионицаброј20510/17од10.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007240593издатаодПСМио
ницанаимеЈовановићБлагоје,Мратишић,Мионица.01/010540/17

Решењем ПС Нови Кнежевац број 152054615 од
13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005037187издатаодПСНовиКнежевацнаимеМиклуцВаска,
СрпскиКрстур,СрпскиКрстур. 01/010541/17

РешењемПСВождовацброј205.2279/16од30.11.2016.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004622521издатаодПС
ВождовацнаимеПавловићСлађана,Раља,Сопот. 01/010542/17

РешењемПСВрњачкабањаброј205292/17од10.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006500227издатаод
ПСВрњачка бања на имеМилетић Бојана, Руђинци, Врњачка
Бања. 01/010543/17

РешењемПССопотброј205.1278/16од26.11.2016.про
глашава се неважећим лична карта број 0055558057 издата од
ПССопотнаимеКитановићМилан,Сопот,Сопот.01/010544/17

РешењемПССопот број 205.2277/16 од 25.10.2016. про
глашавасеневажећимличнакартаброј0063332144издатаодПС
СопотнаимеМилетићДејан,МалаИванча,Сопот.01/010545/17

РешењемПССопотброј205.1276/16од23.11.2016.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006603537издатаодПССопот
наимеМајсторовићЖивковићМарина,Раља,Сопот.01/010546/17

РешењемПССопотброј205.2275/16од23.01.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003439701издатаодПС
СопотнаимеВеличковићДраган,Сопот,Сопот. 01/010547/17

РешењемПССопотброј205.1274/16од22.11.2016.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004158502издатаодПС
РаковицанаимеСпасићМарија,Раља,Сопот. 01/010548/17

РешењемПССопотброј205.2272/16од17.11.2016.про
глашавасеневажећимличнакартаброј00026997издатаодПУ
БеограднаимеИлићМира,Поповић,Сопот. 01/010549/17

РешењемПССопот број 205.2271/16 од 16.11.2016. про
глашавасеневажећимличнакартаброј000033968издатаодПУ
БеограднаимеИвановићМарија,Сибница,Сопот.01/010550/17

РешењемПССопотброј205.2270/16од16.11.2016.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005410686издатаодПССав
скивенацнаимеСтојкоскиМилутин,МалиПожаревац,Сопот. 
 01/010551/17

РешењемПССопотброј205.2269/16од12.11.2016.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005898153издатаодПС
СопотнаимеПетровићСлавица,Сопот,Сопот. 01/010552/17

РешењемПССопотброј205.2267/16од10.10.2016.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006354449издатаодПС
СопотнаимеПетковићНикола,Ђуринци,Сопот. 01/010553/17

Решењем ПСЉубовија број 20525687/17 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 008434471 издата
одПСЉубовијанаимеНедељковићРадован,ГорњаЉубовиђа,
Љубовија. 01/010554/17

РешењемПСВрбасброј 2055054од07.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006258961издатаодПСВр
баснаимеКнежевићСветлана,Равносело,Врбас. 01/010555/17

РешењемПСВрбасброј2055057од07.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 005973530 издата одПС
ВрбаснаимеТамашМихајло,Врбас,Врбас. 01/010556/17

РешењемПСКовачица број 205129/2017 од 10.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007242874издатаод
ПСКовачицанаимеЏудовићВладислав,Ковачица,Ковачица.

 01/010557/17
РешењемПСВрбасброј2055055од07.03.2017.прогла

шава се неважећим лична карта број 007007774 издата одПС
ВрбаснаимеТеглашБобан,Врбас,Врбас. 01/010558/17

Решењем ПС Опово број 20518604/171 од 22.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004056283издатаод
ПСОповонаимеЈовановићДушан,Опово,Опово.01/010559/17

РешењемПСВрбасброј2055056од07.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 002950550 издата одПС
ВрбаснаимеПоповићРајко,Змајево,Врбас. 01/010560/17

РешењемПСЛаповоброј20598/179од13.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј009194078издатаодПСЛа
повонаимеРадовановићСтанка,Лапово,Лапово. 01/010561/17

РешењемПСЛозницаброј20524298/17од11.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005208503издатаодПСЛо
зницанаимеЈовановићХалида,Лозница,Лозница. 01/010562/17

Решењем ПС Нова Варош број 0420516/2017 од
15.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008994267издатаодПСНоваВарошнаимеАничићКовиљка,
Дражевићи,НоваВарош. 01/010563/17

Решењем ПС Лозница број 20523859/17 од 11.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006380576издатаод
ПСЛозницанаимеВасиљковићПетар,Лешница,Лозница.

 01/010564/17
РешењемПСЛозницаброј20524468/17од11.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј000213914издатаодПС
ЛозницанаимеФилипови9ћ,Лешница,Лозница. 01/010565/17

РешењемПСЛозницаброј20523954/17од11.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003617484издатаодПС
ЛозницанаимеАрсенићБранко,Лешница,Лозница.01/010566/17

РешењемПССавскивенацброј205.2190/17од07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007434621издатаод
ПССавскивенацнаимеГајићСлободанка,Савскивенац,Бео
град. 01/010567/17

Решењем ПС Нови Бечеј број 0320510/17 од 18.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008390424издатаодПС
НовиБечејнаимеГлавашкиТомислав,НовиБечеј,НовиБечеј. 
 01/010568/17

РешењемПССавскивенацброј205.2191/17од07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј002999807издатаод
ПССавскивенацнаимеТасковићНенад,Палилула,Београд.

 01/010569/17
РешењемПССечањброј 205157 од 14.03.2017. прогла

шава се неважећим лична карта број 000212049 издата одПС
СечањнаимеКецмановићМилан,ЈашаТомић,ЈашаТомић.

 01/010570/17
РешењемПСЉигброј 2052599/17од 14.03.2017. прогла

шавасеневажећимличнакартаброј008562044издатаодПСЉиг
наимеДимитријевићМиломир,Живковци,Љиг. 01/010571/17

РешењемПССавскивенацброј205.2192/17од08.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006672842издатаод
ПУБеограднаимеЂорђевићАлександар,НовиБеоград,Бео
град. 01/010572/17

РешењемПСКоцељеваброј20523910/2017од09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј002969541издатаод
ПСКоцељеванаимеРанисављевићБранка,Свилеува,Свилеува.

 01/010573/17
РешењемПСКоцељеваброј20522516/2017од07.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006932674издатаод
ПСКоцељеванаимеАнтонићНемања,Коцељева,Коцељева.

 01/010574/17
РешењемПС Коцељева број 20518646/17 од 14.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003437159издатаод
ПСКоцељеванаимеПетровићДобросав,Брдарица,Коцељева.

 01/010575/17
РешењемПССавскивенацброј205.2194/17од08.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008176266издатаодПС
БарајевонаимеЧабрићВерица,Вранић,Барајево. 01/010576/17

РешењемПССавскивенацброј205.2293/17од08.03.2017.
проглашава сеневажећимличнакартаброј 008536530издатаод
ПССавскивенацнаимеДимитријевићЈасмина,Вранић,Барајево.

 01/010577/17
РешењемПУ Сомбор број 0620591/2017 од 14.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006774592издатаод
ПУСомборнаимеШакићНедељко,Колут,Колут.01/010578/17

РешењемПУНовиСадброј2058441од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006364485издатаодПУ
НовиСаднаимеБауцалВук,НовиСад,НовиСад.01/010579/17

РешењемПУСомборброј20593/2017од14.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008626882издатаодПУ
СомборнаимеРадојевићЈелена,Стапар,Стапар. 01/010580/17

РешењемПУНовиСадброј2058440од08.03.2017.про
глашава се неважећим лична карта број 0039744379 издата од
ПУНовиСаднаимеЛукићСлободан,НовиСад,НовиСад.

 01/010581/17
РешењемПУСомборброј20592/2017од14.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј004658176издатаодПУ
СомборнаимеЈовичићЈована,Сомбор,Сомбор. 01/010582/17

РешењемПУНовиСадброј2058/420од03.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј002987349издатаодПУНови
СаднаимеМарковићМилена,НовиСад,НовиСад.01/010583/17

Решењем ПУ Сомбор број 20590/17 од 14.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј004377140издатаодПУ
СомборнаимеАндрековићИван,Сомбор,Сомбор.01/010584/17

РешењемПУСомборброј0620589/2017од13.03.2017.про
глашава сеневажећимлична карта број 006111225издата одПУ
СомборнаимеВојкићБранислав,Сомбор,Сомбор. 01/010585/17

РешењемПУСомборброј0620588/2017од13.03.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј004672595издатаодПУ
СомборнаимеЖивановићАлен,Сомбор,Сомбор. 01/010586/17

РешењемПСЛозницаброј20524046/17од10.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004427147издатаодПСЛо
зницанаимеБогдановићЈелена,Лозница,Лозница. 01/010587/17

РешењемПСЛозницаброј20525477/17од15.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005766283издатаодПСЛо
зницанаимеЂурђевићМилорад,Лозница,Лозница. 01/010588/17

Решењем ПС Лозница број 20525357/17 од 15.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007907389издатаод
ПСЛозницанаимеБожићСнежана,ГорњеНедељице,Лозница.

 01/010589/17
РешењемПСЛозницаброј20525630/17од15.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј007267955издатаодПСЛо
зницанаимеМихајловићСтефан,Клупци,Лозница. 01/010590/17

РешењемПСЛозницаброј20525882/17од15.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј000154442издатаодПС
ЛозницанаимеКрасавчићНата,Клупци,Лозница. 01/010591/17

Решењем ПС Лозница број 20526551/17 од 15.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005595070издатаод
ПСЛозницанаимеШиљковићЂорђе,Лозничкопоље,Лозница.

 01/010592/17
Решењем ПС Лозница број 20526761/17 од 15.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006909785издатаод
ПСЛозницанаимеМитровићДимитријевићМилена,Лозничко
поље,Лозница. 01/010593/17

РешењемПУНовиСадброј2058/407од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007667503издатаодПС
БеочиннаимеБјеломесниМирјана,НовиСад,НовиСад.

 01/010594/17
РешењемПСЛозницаброј20526552/17од15.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј003783868издатаодПС
ЛозницанаимеЛазићМилош,Јаребице,Лозница. 01/010595/17

Решењем ПС Лозница број 20525367/17 од 15.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003956812 издата
одПСЛозницанаимеИлићНемања,Липничкишор,Липнички
Шор. 01/010596/17

РешењемПУНовиСадброј2058418од03.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008644852издатаодПУНови
СаднаимеМисиниАбдурман,Ченеј,НовиСад. 01/010597/17

РешењемПУНовиСадброј2058/421од04.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003219485издатаодПУ
НовиСаднаимеБулатовићМИлован,НовиСад,НовиСад.

 01/010598/17
РешењемПССтариградброј205.2314/17од09.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 006246084 издата
одПССтариграднаимеШћепановићРаде,Палилула,Београд.

 01/010599/17
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РешењемПСВождовацброј205.235од12.01.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј005744863издатаодПСВо
ждовацнаимеБајићСтанојка,Звездара,Београд. 01/010600/17

РешењемПССтариградброј205.2321/17од10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006191961 издата
одПСПалилуланаимеАнђелковићФилип,Палилула,Београд.

 01/010601/17
РешењемПССтариградброј205.2316/17од09.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006235642издатаод
ПССтариграднаимеПастиЗденко,Палилула,Београд.

 01/010602/17
Решењем ПС Вождовац број 205.233/17 од 11.01.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003798328издатаод
ПССавскивенацнаимеХајдуковићКристина,Вождовац,Бео
град. 01/010603/17

Решењем ПС Стари град број 205.2315/17 од 09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004847137издатаодПС
ПалилуланаимеЈованићДеса,Палилула,Београд. 01/010604/17

РешењемПССтариградброј205.2322/17од10.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004273757издатаодПУБе
ограднаимеГрбовићИсидора,Палилула,Београд. 01/010605/17

Решењем ПС Вождовац број 205.232/17 од 11.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005545534 издата
одПСНовиБеограднаимеКрајчиЗлатко,Добановци,Београд.

 01/010606/17
РешењемПССтариградброј205.2319/17од09.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006496467издатаод
ПССтариграднаимеПоповићНела,НовиБеоград,НовиБео
град. 01/010607/17

РешењемПССтариградброј205.2325/17од10.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007412607издатаод
ПССтариграднаимеГрујичићСофија,Стариград,Београд.

 01/010608/17
Решењем ПС Стари град број 205.248/17 од 16.01.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007215660издатаод
ПССтариграднаимеФилиповићНемања,Стариград,Београд.

 01/010609/17
РешењемПССтариградброј205.2313/17од09.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004206286издатаод
ПССтариграднаимеСтепановТеодора,Стариград,Београд.

 01/010610/17
РешењемПССтариградброј205.2324/17од10.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006275969издатаод
ПССтариграднаимеПеровићЈелена,Стариград,Београд.

 01/010611/17
РешењемПССтариградброј205.2294/17од07.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј00654123издатаод
ПС Стари град на име Стевановић Немања, Стари град, Бео
град. 01/010612/17

РешењемПССтариградброј205.2310/17од08.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004122883издатаод
ПССтариграднаимеЂуричићНенад,Стариград,Београд.

 01/010613/17
РешењемПССтариградброј205.2318/17од09.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006538738издатаод
ПССтариграднаимеРудонићУрош,Стариград,Београд.

 01/010614/17
РешењемПССтариградброј205.2317/17од09.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003723730издатаод
ПССтариграднаимеЛуковићРогожарскиАлександра,Стари
град,Београд. 01/010615/17

РешењемПССтариградброј205.2300/17од07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005503185издатаод
ПССтариграднаимеБиговићДарко,Стариград,Београд.

 01/010616/17
Решењем ПС Стари град број 205.2327/17 од 11.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004694355издатаодПС
СтариграднаимеЂуричићВесна,Звездара,Београд.01/010617/17

Решењем ПС Стари град број 205.2320/17 од 10.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006098647издатаодПС
СтариграднаимеИлићЗорица,Звездара,Београд. 01/010618/17

Решењем ПС Вождовац број 205.230/17 од 10.01.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007993372 издата
одПСВрачарнаимеБогдановићОлга,НовиБеоград,Београд.

 01/010619/17
РешењемПССтариградброј205.2332/17од13.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006624955издатаод
ПСВождовацнаимеГавриловићМилица,Вождовац,Београд.

 01/010620/17
Решењем ПС Стари град број 205.2311/17 од 08.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005577543издатаод
ПСВрачарнаимеВукелићИвана,Врачар,Београд.01/010621/17

РешењемПССтариградброј205.2330/17од11.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003135538издатаодПСРа
ковицанаимеВуајдиновићРада,Раковица,Београд. 01/010622/17

РешењемПУ Крушевац број 2056137/17 од 07.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0031009696издата
одПУКрушевацнаимеБећићСнежана,Крушевац,Крушевац.

 01/010623/17
РешењемПУКрушевацброј2056111/2017од27.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003065678издатаод
ПУКрушевацнаимеПешићЈаворка,Крушевац,Крушевац.

 01/010624/17
РешењемПУКрушевацброј205664/2017од07.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј002212269издатаод
ПУКрушевацнаимеЋирковићДамњан,Крушевац,Крушевац.

 01/010625/17
РешењемПУКрушевацброј2056100/2017од23.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004059635издатаод
ПУКрушевацнаимеСтојановићВељко,Крушевац,Крушевац.

 01/010626/17
РешењемПУ Крушевац број 2056124/17 од 01.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј001070298издатаод
ПУКрушевацнаимеМилојевићМилош,Крушевац,Крушевац.

 01/010627/17
РешењемПУКрушевацброј2056114/2017од27.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004670709издатаод
ПУКрушевацнаимеАсановићРадица,Крушевац,Крушевац.

 01/010628/17

Решењем ПУ Крушевац број 2056974/2016 од 12.12.2016.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005505863издатаодПУ
КрушевацнаимеКапланиЕма,Крушевац,Крушевац.01/010629/17

РешењемПУКрушевацброј2056135/2017од07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003872298издатаод
ПУКрушевацнаимеМиленковићИвана,Крушевац,Крушевац.

 01/010630/17
РешењемПУКрушевацброј2056107/2017од26.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005906553издатаод
ПУКрушевацнаимеМиленковићБојан,Крушевац,Крушевац.

 01/010631/17
РешењемПУКрушевацброј2056144/2017од10.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007105209издатаод
ПУКрушевацнаимеМиловановићСања,Крушевац,Крушевац.
 01/010632/17

РешењемПУ Крушевац број 2056131/17 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005778384издатаод
ПУКрушевацнаимеПантелићНебојша,Крушевац,Крушевац.

 01/010633/17
РешењемПУКрушевацброј2056973/2016од12.12.2016.

проглашавасеневажећимличнакартаброј000272704издатаод
ПУКрушевацнаимеЂурићМиломир,Крушевац,Крушевац.

 01/010634/17
РешењемПУКрушевацброј2056127/2017од03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004376152издатаод
ПУКрушевацнаимеЂуровићНикола,Крушевац,Крушевац.

 01/010635/17
РешењемПУКрушевацброј2056138/2017од07.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005620539издатаод
ПУКрушевацнаимеВујовићМихаило,Крушевац,Крушевац.

 01/010636/17
Решењем ПУ Крушевац број 2056112/2017 од 27.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006273475издатаодПУ
КрушевацнаимеМаринковићКристиан,Крушевац,Крушевац. 
 01/010637/17

РешењемПУКрушевацброј2056125/2017од02.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005625619издатаод
ПУКрушевацнаимеВељовићМилош,Крушевац,Крушевац.

 01/010638/17
Решењем ПУ Крушевац број 2056118/17 од 28.02.2017.

проглашава сеневажећимличнакартаброј 002236145издатаод
ПУКрушевацнаимеЂорђевићСебастијан,Крушевац,Крушевац.
 01/010639/17

РешењемПУКрушевацброј2056117/2017од28.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007058394издатаод
ПУКрушевацнаимеМитићНебојша,Крушевац,Крушевац.

 01/010640/17
РешењемПУКрушевацброј2056113/2017од27.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006505836издатаод
ПУКрушевацнаимеМиленовићМиодраг,Мешево,Крушевац.

 01/010641/17
Решењем ПУ Крушевац број 2056101/2017 од 23.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007899371издатаодПУ
КрушевацнаимеЈовановићМилорад,Падеж,Падеж.01/010642/17

РешењемПУКрушевацброј2056122/2017од01.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004848571издатаод
ПУКрушевацнаимеАнтићЖиворад,Шавране,Крушевац.

 01/010643/17
Решењем ПУ Крушевац број 2056126/2017 од 02.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004328502издатаодПУ
КрушевацнаимеВлајићГорица,Сушица,Крушевац. 01/010644/17

РешењемПУ Крушевац број 2056129/17 од 03.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006194625издатаод
ПУКрушевацнаимеМиленковићГоран,Глобаре,Крушевац.

 01/010645/17
Решењем ПУ Крушевац број 2056134/2017 од 06.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004064904издатаодПУ
КрушевацнаимеВрањанацСлавољуб,Мудраковац,Крушевац. 
 01/010646/17

Решењем ПУ Крушевац број 2056115/17 од 27.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005215962издатаод
ПУКрушевацнаимеУсеновићПредраг,Мудраковац,Крушевац.
 01/010647/17

Решењем ПУ Крушевац број 2056130/17 од 06.03.2017.
проглашава сеневажећимличнакартаброј 006926650издатаод
ПУКрушевацнаимеБашићМилетићЗорица,Кошеви,Крушевац.
 01/010648/17

РешењемПСВождовацброј20519/17од09.01.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005371039издатаодПС
ЧукарицанаимеКрушчићНиколинка,Сремчица,Београд.

 01/010649/17
РешењемПУ Крушевац број 2056103/17 од 24.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004345389издатаод
ПУКрушевацнаимеДикићДалибор,Пакашница,Крушевац.

 01/010650/17
РешењемПУ Крушевац број 2056105/17 од 24.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005365667издатаод
ПУКрушевацнаимеМарковићДалиборка,Дедина,Крушевац.

 01/010651/17
РешењемПУКрушевацброј2056108/2017од26.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007530886издатаод
ПУКрушевацнаимеРаденковићСтефан,Бивоље,Крушевац.

 01/010652/17
Решењем ПУ Крушевац број 205648/2017 од 27.01.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008256454издатаодПУ
КрушевацнаимеЂурђевићДраган,Каоник,Каоник. 01/010653/17

Решењем ПС Вождовац број 205.221/17 од 09.01.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј00790258издатаод
ПСВождовацнаимеАврамовићНебојша,Вождовац,Београд.

 01/010654/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2241/17 од 21.02.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 003949088 издата
одПССавскивенацнаимеСимовићДанијела,Вождовац,Бео
град. 01/010655/17

Решењем ПС Прешево број 20562/2017 од 13.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006513437 издата
одПСПрешевонаимеСелимиМизафере,Прешево,Прешево.

 01/010656/17

РешењемПСВождовацброј205.2276од24.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006337043издатаодПС
ВождовацнаимеМилосављевићСнежана,Вождовац,Београд.

 01/010657/17
Решењем ПС Прешево број 20565/2017 од 13.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008331101издатаод
ПСПрешевонаимеБожиловићГоран,Прешево,Прешево.

 01/010658/17
Решењем ПС Прешево број 20564/2017 од 13.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006450149издатаод
ПСПрешевонаимеМифтариЛирим,Прешево,Прешево.

 01/010659/17
Решењем ПС Прешево број 20560/2017 од 08.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006744236издатаод
ПСПрешевонаимеРеххепиСелвер,Прешево,Прешево.

 01/010660/17
РешењемПСПрешевоброј20554/2017од03.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006191546издатаодПС
ПрешевонаимеМехметиУран,Прешево,Прешево.01/010661/17

РешењемПСПрешевоброј20553/2017од03.03.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј 006254597издатаодПС
ПрешевонаимеСадикуМерита,Прешево,Прешево.01/010662/17

РешењемПСВождовацброј205.2281/17од25.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007145916издатаодПС
ВождовацнаимеШмидВалтер,Вождовац,Београд.01/010663/17

РешењемПСПрешевоброј20555/2017од03.03.2017.про
глашава сеневажећимличнакартаброј 003536820издатаодПС
ПрешевонаимеКамбериГранит,Прешево,Прешево.01/010664/17

Решењем ПС Прешево број 20552/2017 од 02.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004084324издатаод
ПСПрешевонаимеСулиманиЏемаил,Рајинце,Прешево.

 01/010665/17
Решењем ПС Прешево број 20558/2017 од 07.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 0054855470издата
одПСПрешевонаимеДалипиДалип,Големидол,Прешево.

 01/010666/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2279/17 од 25.02.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 009056786 издата
одПСВождовацнаимеЦветановићСнежанка,Вождовац,Бе
оград. 01/010667/17

РешењемПСВождовацброј205.2282од25.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004866942издатаодПСНови
БеограднаимеБојићНада,Вождовац,Београд. 01/010668/17

РешењемПСВождовацброј205.2283/17од25.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005455287издатаодПС
ЗвездаранаимеМалишићАнка,Звездара,Београд. 01/010669/17

РешењемПСИвањицаброј205114/17од28.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007512898издатаодПС
ИвањицанаимеРадовановићИвана,Ивањица,Ивањица.

 01/010670/17
Решењем ПС Владичин Хан број 205152017 од

14.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006940674издатаодПСВладичинХаннаимеВељковићЈавор
ка,ВладичинХан,ВладичинХан. 01/010671/17

РешењемПСВарваринброј20515/17од14.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008928848издатаодПС
ВарвариннаимеСтевановићДрагана,Варварин,Варварин.

 01/010672/17
РешењемПСПрешевоброј20559/2017од08.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј003543039издатаодПС
ПрешевонаимеРамаданиЕнис,Норча,Прешево. 01/010673/17

Решењем ПС Прешево број 20551/2017 од 01.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј009220331издатаод
ПСПрешевонаимеМеметиШадије,Алидерце,Прешево.

 01/010674/17
РешењемПСПрешевоброј20557/2017од06.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006938866издатаодПС
ПрешевонаимеЕтемиМунир,Ораовица,Прешево.01/010675/17

Решењем ПС Прешево број 20556/2017 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006940193издатаод
ПСПрешевонаимеЕтемиХурие,Ораовица,Прешево.

 01/010676/17
Решењем ПС Прешево број 20561/2017 од 13.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008531289издатаод
ПСПрешевонаимеАрифиЕлдина,Миратовац,Прешево.

 01/010677/17
РешењемПСВарваринброј2051317од13.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006072294издатаодПС
ВарвариннаимеЈовановићГоран,Варварин,Варварин.

 01/010678/17
Решењем ПС Прешево број 20563/2017 од 09.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 0050402662 изда
таодПСПрешевонаимеСелимиМустафаЕдона,Миратовац,
Прешево. 01/010679/17

РешењемПСВарваринброј2051417од14.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004416968издатаодПС
ВарвариннаимеМилосављевићБобан,ГорњиКрчин,Варварин.
 01/010680/17

РешењемПСБелаЦркваброј20517/17од09.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004271989издатаодПС
БелаЦркванаимеЂорђевићСрђан,ЦрвенаЦрква,БелаЦрква. 
 01/010681/17

Решењем ПС Бела Црква број 20519/17 од 10.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004674144издатаод
ПСБелаЦркванаимеЛалићВукашин,БелаЦрква,БелаЦрква.
 01/010682/17

РешењемПСБелаЦрква број 205110/17 од 14.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0073448474издата
одПСБелаЦрква на имеЂурковић Тијана, БелаЦрква, Бела
Црква. 01/010683/17

РешењемПУШабацброј20516142/17од15.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005457090издатаодПУ
ШабацнаимеГвоздановићЈовица,Шабац,Шабац.01/010684/17

РешењемПУШабацброј2016141/17од14.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008502688издатаодПУ
ШабацнаимеМарићИван,Липолист,Шабац. 01/010685/17

РешењемПУШабацброј20516138/17од13.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007611384издатаодПУ
ШабацнаимеДамњановићБора,Скрађани,Шабац.01/010686/17
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РешењемПУШабацброј20516143/17од15.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј008495366издатаодПУ
ШабацнаимеБрајићНикола,Скрађани,Шабац. 01/010687/17

РешењемПУНовиСадброј2058478од10.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007497874издатаодПУ
Нови Сад на име Марковић Бранислава, Петроварадин, Нови
Сад. 01/010688/17

РешењемПУНовиСадброј2058477од10.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004554158издатаодПУНо
виСаднаимеМарковићСања,Ковиљ,НовиСад. 01/010689/17

РешењемПУНовиСадброј2058/476од10.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008517947издатаодПУ
НовиСаднаимеСтефановићЈелена,НовиСад,НовиСад.

 01/010690/17
РешењемПУНовиСадброј2058/475од10.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006371179издатаодПС
ЖитиштенаимеСамешАзра,НовиСад,НовиСад.01/010691/17

РешењемПУНовиСадброј2058474од10.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006891305издатаодПУНови
СаднаимеВиловскиЂорђе,НовиСад,НовиСад. 01/010692/17

РешењемПУГњиланеброј205147од14.03.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј002340250издатаодПУГњила
ненаимеТрајковићВелибор,Гњилане,Гњилане. 01/010693/17

РешењемПУНовиСадброј2058/473од10.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007445649издатаодПУ
НовиСаднаимеХрњачкиКатарина,НовиСад,НовиСад.

 01/010694/17
РешењемПУГњиланеброј205139од13.03.2017.прогла

шава се неважећим лична карта број 003850804 издата одПС
АлексинацнаимеЖивковићМилош,Гњилане,Гњилане.

 01/010695/17
РешењемПУНовиСадброј2058/472од10.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006397307издатаодПУ
НовиСаднаимеНешковићДубравка,НовиСад,НовиСад.

 01/010696/17
РешењемПУНовиСадброј2058464од09.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј007989214издатаодПУНови
СаднаимеШолакЈован,НовиСад,НовиСад. 01/010697/17

РешењемПУГњиланеброј205148од14.03.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј002340251издатаодПУГњила
ненаимеТрајковићХаљисе,Гњилане,Гњилане. 01/010698/17

РешењемПУНовиСадброј2058465од09.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005856961издатаодПУ
НовиСаднаимеБрањаМиле,НовиСад,НовиСад.01/010699/17

РешењемПСПећинциброј20522од01.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 004495773 издата одПС
ПећинцинаимеГрбићЂорђе,Обреж,Обреж. 01/010700/17

РешењемПСПећинциброј20519од22.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 004673989 издата одПС
ПећинцинаимеИгленџаНаташа,Обреж,Обреж. 01/010701/17

РешењемПСПећинциброј20521од28.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 007766740 издата одПС
Пећинци на име Стојановић Александар,Шимановци,Шима
новци. 01/010702/17

РешењемПСПећинциброј20520од27.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 005759268 издата одПС
ПећинцинаимеБезбрадицаШпиро,Шимановци,Шимановци.

 01/010703/17
РешењемПСВождовацброј205.2284/17од27.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј008668618издатаодПСВо
ждовацнаимеВијатовСлавко,Вождовац,Београд. 01/010704/17

РешењемПСПећинци број 20523 од 01.03.2017. прогла
шава се неважећим лична карта број 009210866 издата од ПС
ПећинцинаимеУскоковићМирослав,Шимановци,Шимановци.

 01/010705/17
Решењем ПС Вождовац број 205.2285/17 од 27.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008127746издатаод
ПССавскивенацнаимеКараџићБоса,СавскиВенац,Београд.

 01/010706/17
РешењемПСВождовацброј205.2280од25.02.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј007725877издатаодПСВождо
вацнаимеИвановићИвона,Стариград,Београд. 01/010707/17

РешењемПСПећинциброј20518од22.02.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 006775326 издата одПС
ПећинцинаимеВеликићАна,Пећинци,Пећинци.01/010708/17

Решењем ПС Вождовац број 205.2277/17 од 17.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004125405издатаод
ПСВождовацнаимеНиколићДејан,БелиПоток,Београд.

 01/010709/17
РешењемПСВрњачкабањаброј205301/17од10.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007326013издатаод
ПСВрњачкабањанаимеЂаковићДанијел,Врњачкабања,Вр
њачкаБања. 01/010710/17

РешењемПСВождовацброј205.2278од24.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003562872издатаодПС
ВождовацнаимеМладеновићМидраг,Рипањ,Београд.

 01/010711/17
РешењемПСВрњачкабањаброј205305/17од15.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005117306издатаод
ПСВрњачкабањанаимеМилуновићРадоје,Врњачкабања,Вр
њачкаБања. 01/010712/17

Решењем ПС Вождовац број 205.2286/17 од 27.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004823399издатаод
ПУБеограднаимеКузманоскиМито,Звездара,Београд.

 01/010713/17
РешењемПСВрњачкабањаброј205303/17од13.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003605935издатаод
ПСВрњачкабањанаимеЈовановићАлександар,Врњци,Врњци.

 01/010714/17
РешењемПСКњажевацброј20521/17од06.03.2017.про

глашава сеневажећимличнакартаброј 5426909издатаодПС
КњажевацнаимеМатејићТатјана,Минићево,Минићево.

 01/010715/17
РешењемПСКњажевацброј20522/17од07.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј008601599издатаодПСКња
жевацнаимеПенићИвана,Књажевац,Књажевац. 01/010716/17

Решењем ПС Вождовац број 205.2288/17 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 005431128 издата
одПСВождовацнаимеПетронијевићНевенка,Вождовац,Бе
оград. 01/010717/17

РешењемПСНовиБеоградброј205.262/17од10.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004553042издатаод
ПСЧукарицанаимеСлавковићВладанка,Чукарица,Београд.

 01/010718/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2449/17СИВ

од 14.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008006324издатаодПСНовиБеограднаимеМилачићРадош,
НовиБеоград,Београд. 01/010719/17

РешењемПСВождовацброј205.2287/17од27.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005109101издатаодПС
ВождовацнаимеНенадићВера,Звездара,Београд. 01/010720/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2448/17СИВ
од 14.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006977881издатаодПСНовиБеограднаимеНинчетовићЂор
ђе,НовиБеоград,НовиБеоград. 01/010721/17

Решењем ПС Параћин број 205430/2017 од 10.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007833347 издата
одПСПараћиннаимеДимитријевићДејан,Параћин,Параћин.

 01/010722/17
РешењемПСВождовацброј205.2291од27.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006149306издатаодПС
ВождовацнаимеКостићБранислав,Вождовац,Београд.

 01/010723/17
РешењемПСПараћинброј2051185/16од09.12.2016.про

глашавасеневажећимличнакартаброј000139794издатаодПС
ПараћиннаимеАтанацковићВесна,Поточац,Поточац.

 01/010724/17
РешењемПСВождовацброј2052290од27.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј003653639издатаодПС
НовиБеограднаимеАлићајићРужица,Вождовац,Београд.

 01/010725/17
Решењем ПС Бечеј број 20552/2017 од 15.03.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј000061579издатаодПС
БечејнаимеСтокићСавета,БачкоПетровосело,БачкоПетрово
Село. 01/010726/17

РешењемПСВождовацброј205.2292од27.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008193187издатаодПС
ВождовацнаимеСимовићНебојша,Вождовац,Београд.

 01/010727/17
РешењемПСБечејброј20551/2017од15.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј000105978издатаодПСБе
чејнаимеПујинСпоменка,Бечеј,Бечеј. 01/010728/17

Решењем ПС Вождовац број 205.2293/17 од 20.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005463334издатаод
ПС Вождовац на име Стефановић Бранислав, Вождовац, Бео
град. 01/010729/17

РешењемПСБечејброј20550/2017од15.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003824656издатаодПСБе
чејнаимеЗлокасБранка,Бечеј,Бечеј. 01/010730/17

РешењемПСБечејброј20549/2017од10.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007505554издатаодПСБе
чејнаимеЛалићАна,Бечеј,Бечеј. 01/010731/17

Решењем ПС Нова Црња број 04205200 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005229404издатаод
ПСНоваЦрњанаимеБурсаћАлександар,Александрово,Алек
сандрово. 01/010732/17

Решењем ПС Вождовац број 205.22301 од 27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0066102221издата
одПСВождовацнаимеВасовићЉубиша,Вождовац,Београд.

 01/010733/17
Решењем ПС Нова Црња број 04205169 од 27.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј004766248издатаод
ПСНоваЦрњанаимеСтојадиновВојислав,Радојево,Радојево.

 01/010734/17
Решењем ПС Аранђеловац број 20525217/17 од

10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008554867издатаодПСАранђеловацнаимеВулановићВасић
Данијела,Аранђеловац,Аранђеловац. 01/010735/17

РешењемПСВождовацброј205.2303од27.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003217794издатаодПС
ВождовацнаимеБошковићМилена,Вождовац,Београд.

 01/010736/17
Решењем ПС Аранђеловац број 20523939/17 од

13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004387024издатаодПСАранђеловацнаимеАђанчићНемања,
Милошево,Милошево. 01/010737/17

РешењемПСЛебанеброј20526528/17од15.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005187919издатаодПС
ЛебаненаимеТасићМилорад,Шумане,Лебане. 01/010738/17

РешењемПСВождовацброј205.2299од28.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004491163издатаодПСВо
ждовацнаимеСтанчићАлександар,Рипањ,Београд.01/010739/17

РешењемПСВладимирциброј20526149/17од14.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј009177119издатаод
ПСВладимирцинаимеМитровићМиле,Меховине,Владимирци.

 01/010740/17
Решењем ПС Вождовац број 205.226/17 од 10.01.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 006756237 издата
одПСВождовацнаимерадовановићИвана,Звездара,Београд.

 01/010741/17
РешењемПУКрушевацброј2056121/2017од01.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008681466издатаод
ПСКовиннаимеСтанојевићГордана,Наупаре,Крушевац.

 01/010742/17
РешењемПУЗрењанинброј2055145од10.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј007307758издатаодПУ
ЗрењаниннаимеИлићДрагана,Елемир,Зрењанин.01/010743/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2468од02.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007654310издатаодПУСме
деревонаимеТарбукДрагица,Петријево,Смедерево.01/010744/17

РешењемПУЗрењанинброј2055146од13.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007602401издатаодПУЗре
њаниннаимеПавићевићСрећко,Ечка,Зрењанин. 01/010745/17

Решењем ПУ Смедерево број 205/23507 од 16.10.2015.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003517700издатаод
ПУСмедеревонаимеНиколићСтефан,Смедерево,Смедерево.

 01/010746/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2554од10.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007396955издатаодПУ
СмедеревонаимеВехабовићВесна,Смедерево,Смедерево.

 01/010747/17
РешењемПУСмедеревоброј205/2416од09.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј003742621издатаодПУ
СмедеревонаимеМариновићДалибор,Смедерево,Смедерево.

 01/010748/17
РешењемПУСмедеревоброј 205/2569/17од13.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006221770издатаод
ПУСмедеревонаимеБарнићМилош,Смедерево,Смедерево.

 01/010749/17
РешењемПУКраљевоброј2056142/2017од14.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003027093издатаод
ПУКраљевонаимеПокимицаБранимир,Адрани,Адрани.

 01/010750/17
РешењемПУКраљевоброј2056138/2017од13.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005831402издатаод
ПУКраљевонаимеСтојковићДамјан,Јарчујак,Краљево.

 01/010751/17
Решењем ПУ Краљево број 2056141/2017 од 14.03.2017.

проглашава сеневажећимличнакартаброј 003638444издатаод
ПУКраљевонаимеВулићМиодраг,Ратина,Ратина.01/010752/17

Решењем ПУ Краљево број 2056143/17 од 14.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005009272издатаод
ПУКраљевонаимеШАлинићМилена,Краљево,Краљево.

 01/010753/17
РешењемПУКраљевоброј2056139/2017од13.03.2017.про

глашава се неважећим лична карта број 005677051 издата одПУ
КраљевонаимеЖикићНебојша,Краљево,Краљево. 01/010754/17

РешењемПУЗрењанинброј2055147од13.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005343462издатаодПУЗре
њаниннаимеНиколинДејан,Зрењанин,Зрењанин. 01/010755/17

РешењемПУЗрењанинброј2055148од13.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007388123издатаодПУ
ЗрењаниннаимеВидићДејан,Чента,Зрењанин. 01/010756/17

Решењем ПУ Зајечар број 20511157/17 од 20.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003157136издатаод
ПССокобањанаимеИлићДамир,Сокобања,СокоБања.

 01/010757/17
Решењем ПУ Зајечар број 20511120/17 од 02.02.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 008284842 издата
одПССокобањанаимеЕмилијаЧукић,Сокобања,СокоБања.

 01/010758/17
РешењемПСРача број 2058179 од 03.03.2017. прогла

шавасеневажећимличнакартаброј007954518издатаодПСРа
чанаимеДугићВерољуб,Ђурђево,Рача. 01/010759/17

РешењемПСРачаброј2058/1710од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003206557издатаодПСРа
чанаимеПетровићСлободан,Борци,Рача. 01/010760/17

РешењемПУНовиСадброј2058/433од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007610342издатаодПУ
НовиСаднаимеЈанковићДраган,Петроварадин,НовиСад.

 01/010761/17
РешењемПУНовиСадброј2058/434од06.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј008207274издатаодПУНови
СаднаимеСтојаковићСавка,Футог,НовиСад. 01/010762/17

РешењемПУНовиСадброј2058/435од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004097902издатаодПС
КуланаимеСаватовићМара,НовиСад,НовиСад.01/010763/17

РешењемПУНовиСадброј2058/436од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004873897издатаодПУНови
СаднаимеМалешВесна,НовиСад,НовиСад. 01/010764/17

РешењемПУНовиСадброј2058/437од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004537803издатаодПУНови
СаднаимеМаксићДејан,НовиСад,НовиСад. 01/010765/17

РешењемПУНовиСадброј2058/438од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007419923издатаодПУ
НовиСаднаимеСтојаковићПредраг,Лединци,НовиСад.

 01/010766/17
РешењемПУНовиСадброј2058/426од06.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј004436558издатаодПУНови
СаднаимеСтанићЈеврем,НовиСад,НовиСад. 01/010767/17

РешењемПУНовиСадброј2058/417од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006641074издатаодПУ
НовиСаднаимеРоксандићБојан,Петроварадин,НовиСад.

 01/010768/17
РешењемПУНовиСадброј2058/408од03.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј005165953издатаодПУ
НовиСаднаимеРакићГордана,Степановићево,НовиСад.

 01/010769/17
РешењемПУНовиСадброј2058/415од03.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј008339394издатаодПУНови
СаднаимеМилићНенад,НовиСад,НовиСад. 01/010770/17

РешењемПУНовиСадброј2058/419од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006973143издатаодПУ
НовиСаднаимеГрекМерија,НовиСад,НовиСад.01/010771/17

РешењемПУНовиСадброј2058/422од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005892982издатаодПУНови
СаднаимеВучетићНемања,НовиСад,НовиСад. 01/010772/17

Решењем ПУ Зајечар број 20511156/17 од 20.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007650191издатаод
ПССокобањанаимеРадановићСтеван,Сокобања,СокоБања.

 01/010773/17
Решењем ПУ Зајечар број 20511162/17 од 21.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006147112издатаод
ПССокобањанаимеГмитровићМарко,Сокобања,СокоБања.

 01/010774/17
РешењемПУНовиСадброј2058/423од06.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј003698367издатаодПУНови
СаднаимеГајиновЛепава,НовиСад,НовиСад. 01/010775/17

РешењемПУГњиланеброј205133од08.03.2017.прогла
шава се неважећим лична карта број 007987294 издата од ПУ
ГњиланенаимеПауновићЗоран,Пасјане,Гњилане.01/010776/17

РешењемПСРашкаброј205274/2017од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005675311издатаодПС
РашканаимеМилановићКристина,Рашка,Рашка.01/010777/17
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Решењем ПС Рашка број 205290/17 од 13.03.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј003501590издатаодПУ
КосовскаМитровицанаимеСимовићМилсиав,Рашка,Рашка.

 01/010778/17
РешењемПСШид број 20525678/17 од 13.03.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј005786705издатаодПС
ШиднаимеБолманацТамара,Шид,Шид. 01/010779/17

РешењемПСШид број 20523836/17 од 10.03.2017. про
глашава се неважећим лична карта број 0075655369 издата од
ПСШиднаимеХардиБојан,БикићДо,Шид. 01/010780/17

РешењемПУБор број 2055952017 од 13.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј007355239издатаодПУ
БорнаимеРадуловићЗавиша,Бор,Бор. 01/010781/17

РешењемПУНовиСадброј2058/424од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007823675издатаодПУНови
СаднаимеПоповићЖарко,НовиСад,НовиСад. 01/010782/17

РешењемПУНовиСадброј2058/425од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005446142издатаодПУНови
СаднаимеГрабовацМилица,НовиСад,НовиСад. 01/010783/17

РешењемПУБор број 2055962017 од 13.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј006288542издатаодПУ
БорнаимеИвановићЕмина,Шарбановац,Бор. 01/010784/17

РешењемПУНовиСадброј2058/427од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004128654издатаодПУ
НовиСаднаимеПавковИван,НовиСад,НовиСад.01/010785/17

РешењемПУНовиСадброј2058/428од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008607304издатаодПУНови
СаднаимеСтанићКатарина,НовиСад,НовиСад. 01/010786/17

РешењемПУ Бор број 205597/2017 од 13.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј00285403издатаодПУ
БорнаимеКишићНемања,Брестовац,Бор. 01/010787/17

РешењемПУНовиСадброј2058/429од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005104501издатаодПУ
НовиСаднаимеМитровићМилица,НовиСад,НовиСад.

 01/010788/17
РешењемПУ Бор број 205598/2017 од 13.03.2017. про

глашавасеневажећимличнакартаброј003086317издатаодПУ
БорнаимеВануцићМирјана,Бор,Бор. 01/010789/17

РешењемПУНовиСадброј2058/430од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004996431издатаодПУ
НовиСаднаимеМилосављевићМарко,СремскаКаменица,Но
виСад. 01/010790/17

РешењемПСУбброј205619од03.03.2017.проглашава
сеневажећимличнакартаброј004058771издатаодПСУбна
имеЈовановићТијана,Уб,Уб. 01/010791/17

РешењемПУНовиСадброј2058/431од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006338360издатаодПУ
НовиСаднаимеБабићМлађен,Каћ,НовиСад. 01/010792/17

Решењем ПУ Јагодина број 20525833/17 од 13.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007631561издатаод
ПУЈагодинанаимеМилосављевићДејан,Јагодина,Јагодина.

 01/010793/17
РешењемПУНовиСадброј2058/432од06.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006744627издатаодПУ
НовиСаднаимеВишњовскиИван,НовиСад,НовиСад.

 01/010794/17
Решењем ПУ Јагодина број 20525832/17 од 13.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј00566258издатаод
ПУЈагодинанаимеМитровићВиолета,Мајур,Јагодина.

 01/010795/17
Решењем ПУ Јагодина број 20525369/17 од 13.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003460556издатаод
ПУЈагодинанаимеЈовановићПредраг,ДобраВода,Јагодина.

 01/010796/17
Решењем ПУ Јагодина број 20525433/17 од 13.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј00799562издатаод
ПУЈагодинанаимеАнтићСлавица,Мајур,Јагодина.

 01/010797/17
РешењемПСЧукарицаброј205.2314/2017од09.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006702070издатаод
ПСЧукарицанаимеДашићБранислав,Чукарица,Београд.

 01/010798/17
РешењемПСЧукарицаброј205.2313/2017од09.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005520277издатаод
ПСЧукарицанаимеВаринацЉиљана,Чукарица,Београд.

 01/010799/17
РешењемПСЧукарицаброј205.2312/2017од08.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007457980издатаод
ПСЧукарицанаимеСимићМаријана,Чукарица,Београд.

 01/010800/17
РешењемПУСмедерево број 205.2369/17 од 21.02.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006696737издатаод
ПУСмедеревонаимеМилошевићСтанка,Смедерево,Младе
новац. 01/010801/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2510од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008232879издатаодПУ
СмедеревонаимеЦонићАлександар,Смедерево,Смедерево.

 01/010802/17
РешењемПУСмедеревоброј205/2522од08.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј005177801издатаодПУ
СмедеревонаимеБранковићМиодраг,Смедерево,Смедерево.

 01/010803/17
РешењемПУСмедеревоброј205/2436од28.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006200095издатаодПУ
СмедеревонаимеСтанковићСаша,Смедерево,Смедерево.

 01/010804/17
Решењем ПС Бачка Топола број 2051261/1727 од

13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007941210издатаодПСБачкаТополанаимеЦиндрикИлона,
Пачир,БачкаТопола. 01/010805/17

Решењем ПС Ивањица број 205115/17 од 06.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 0079000094издата
одПСИвањицанаимеСимићевићДарко,Ивањица,Ивањица.

 01/010806/17
РешењемПСЧајетинаброј 01320512/17од09.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 007518270 издата
одПСЧајетинанаимеНиколићСтојадин,Сиригојно,Чајетина.

 01/010807/17

РешењемПСЗемунброј205284од06.03.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј005856918издатаодПСЗемун
наимеМиловановићВања,Добановци,Сурчин. 01/010808/17

РешењемПСЗемунброј205.285од06.03.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј007076370издатаодПСЗемун
наимеДенићСаша,НовиБеоград,Београд. 01/010809/17

РешењемПССурчинброј205.286од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005094209издатаодПСНо
виБеограднаимеВетићНаталија,Земун,Београд.01/010810/17

РешењемПСЗемунброј205.283од06.03.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј003417382издатаодПСЗемун
наимеМијоковићНикола,Угриновци,Београд. 01/010811/17

РешењемПСЗемунброј205.282од03.03.2017.проглаша
васеневажећимличнакартаброј003508780издатаодПСЗемун
наимеРаденковићЈелена,Добановци,Београд. 01/010812/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.283/17БК од
09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004365627издатаодПСНовиБеограднаимеШимпргаЈелена,
НовиБеоград,Београд. 01/010813/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2427/17СИВ
од 10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006761465издатаодПСНовиБеограднаимеМрвићДана,Бор
ча,Београд. 01/010814/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2424/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004350797издатаодПСНовиБеограднаимеПавловићЉуби
ца,НовиБеоград,Београд. 01/010815/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2423/17СИВ
од 09.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005556871издатаодПСНовиБеограднаиме Јовичић Јелена,
НовиБеоград,Београд. 01/010816/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2429/17СИВ
од 10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008710558издатаодПСНовиБеограднаимеЈанковићЉубица,
Земун,Београд. 01/010817/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2430/17СИВ
од 10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004858000 издата одПСНови Београд на имеЛуњаМирјана,
Београд,Београд. 01/010818/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2428/17СИВ
од 10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005727416издатаодПСНовиБеограднаимеДавидовићГорда
на,НовиБеоград,Београд. 01/010819/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2431/2017 од
10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006385629издатаодПСНовиБеограднаимеМилошевићЈулка,
НовиБеоград,Београд. 01/010820/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2451/17СИВ
од 14.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005533429издатаодПСНовиБеограднаимеЈаћовићТатјана,
Чукарица,Београд. 01/010821/17

Решењем ПС Раковица број 205.2231/2017 од 24.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006787362издатаодПС
РаковицанаимеМилетићЗорица,Раковица,Београд.01/010822/17

РешењемПСРаковицаброј205.2238/2017од27.02.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 003101744 издата
одПСЗвездаранаимеМарјановићАлександар,Раковица,Бео
град. 01/010823/17

Решењем ПС Раковица број 205.2243/2017 од 28.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007657540издатаодПС
РаковицанаимеТрбуњаЈетон,Раковица,Београд. 01/010824/17

РешењемПСРаковицаброј205.2244од28.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005320219издатаодПСРа
ковицанаимеПетковићВесна,Раковица,Београд. 01/010825/17

РешењемПСРаковицаброј205.2245од28.02.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004944128издатаодПСРа
ковицанаимеЂураковићПетар,Раковица,Београд.01/010826/17

РешењемПУНовиСадброј2058/406од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004942233издатаодПУ
НовиСаднаимеСекулићДраган,Футог,НовиСад.01/010827/17

РешењемПСРаковицаброј 205.2246од28.02.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј005290709издатаодПС
РаковицанаимеЋуковићСања,Раковица,Београд.01/010828/17

Решењем ПУ Зрењанин број 2055155/03 од 16.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005754211издатаод
ПУЗрењаниннаимеФилиповићЛазар,Ечка,Ечка.01/010829/17

РешењемПУНовиСадброј2058/409од03.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006387777издатаодПСТеме
риннаимеВуцељаБранислав,НовиСад,НовиСад. 01/010830/17

Решењем ПУ Зрењанин број 2055154/03 од 16.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 006921202 издата
одПУЗрењаниннаимеБелакДраган,Фаркаждин,Фаркаждин.

 01/010831/17
РешењемПСРаковицаброј205.2247од21.02.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј00535581издатаодПС
РаковицанаимеМомчиловићМирослав,Раковица,Београд.

 01/010832/17
РешењемПУНовиСадброј2058/410од03.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј004589227издатаодПУНови
СаднаимеИвковићТијана,НовиСад,НовиСад. 01/010833/17

Решењем ПУ Зрењанин број 2055153/03 од 15.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004760879издатаод
ПУЗрењаниннаимеМилошевићМирјана,Лукићево,Лукићево.

 01/010834/17
РешењемПСРаковицаброј205.2248од28.02.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј008539069издатаодПСРа
ковицанаимеРистићДесанка,Раковица,Београд. 01/010835/17

РешењемПУНовиСадброј2058/411од03.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005253010издатаодПУНови
СаднаимеБајићВукашин,НовиСад,НовиСад. 01/010836/17

РешењемПУСмедерево број 205/2573/17 од 15.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003821528издатаод
ПУСмедеревонаимеЈовановићМилош,Смедерево,Смедерево.

 01/010837/17
Решењем ПС Раковица број 205.2249/2017 од 01.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј008056665издатаодПС
РаковицанаимеЉајићМирсад,Раковица,Београд. 01/010838/17

РешењемПУНовиСадброј2058/412од03.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007720501издатаодПУ
НовиСаднаимеКовачевићЈованка,Будисава,НовиСад.

 01/010839/17
РешењемПУСмедеревоброј 205/2570/17од16.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006533253издатаод
ПУСмедеревонаимеШарићЗвонко,Смедерево,Смедерево.

 01/010840/17
РешењемПСРаковицаброј205.2250од01.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј002881682издатаодПСРа
ковицанаимеЈанковићРадиша,Чукарица,Београд.01/010841/17

РешењемПУНовиСадброј2058/413од03.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005337713издатаодПУНови
СаднаимеЈовановићМарко,НовиСад,НовиСад. 01/010842/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2625од17.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006700141издатаодПУСме
деревонаимеКатићТанкосава,Сараорци,Сараорци. 01/010843/17

РешењемПСРаковицаброј205.2250од01.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004228421издатаодПС
СавскивенацнаимеЛазићДрагица,Палилула,Београд.

 01/010844/17
РешењемПУНовиСадброј2058/414од03.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј003827123издатаодПУ
НовиСаднаимеШокловачкиКатица,НовиСад,НовиСад.

 01/010845/17
РешењемПУСмедеревоброј205/2472/17од03.03.2017.про

глашава се неважећим лична карта број 004726130 издата одПУ
СмедеревонаимеСтанојловићМилан,Липе,Липе. 01/010846/17

РешењемПУНовиСадброј2058/416од03.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006311522издатаодПУНови
СаднаимеКамбериАлександар,Футог,НовиСад. 01/010847/17

РешењемПСРаковицаброј205.2251од01.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003903928издатаодПСРа
ковицанаимеБрајићТамара,Чукарица,Београд. 01/010848/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2209од24.02.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј002935231издатаодПУ
СмедеревонаимеГитарићАлександар,Добридо,Смедерево.

 01/010849/17
РешењемПСРаковицаброј205.2252од01.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј008632925издатаодПСРа
ковицанаимеПетровићНикола,Раковица,Београд.01/010850/17

РешењемПУНовиСадброј2058/457од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007194454издатаодПУНови
СаднаимеКалапатиНорберт,Руменка,НовиСад. 01/010851/17

РешењемПУСмедеревоброј 205/2604/17од14.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј003394769издатаод
ПУСмедеревонаимеПавловићДрагиша,Сеоне,Смедерево.

 01/010852/17
РешењемПСРаковицаброј205.2253/17од01.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј008880641издатаодПС
РаковицанаимеБартаМихаило,Раковица,Београд.01/010853/17

РешењемПУНовиСадброј2058/458од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006216277издатаодПУНови
СаднаимеПанићЈелена,НовиСад,НовиСад. 01/010854/17

РешењемПУСмедеревоброј205/2131од24.01.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006754132издатаодПУ
Смедерево на име Бошковић Светлана, Михајловац, Михајло
вац. 01/010855/17

РешењемПСРаковицаброј205.2255од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008477876издатаодПС
РаковицанаимеЂуричанинОливера,Чукарица,Београд.

 01/010856/17
РешењемПУНовиСадброј2058/459од08.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј007016381издатаодПУНови
СаднаимеЈањићДобрила,НовиСад,НовиСад. 01/010857/17

РешењемПСРаковицаброј205.254/17од02.03.2017.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 2051261/1728 од
14.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
006524462издатаодПСБачкаТополанаимеЦелушкаИлдико,
БачкаТопола,БачкаТопола. 01/010859/17

Решењем ПС Бачка Топола број 2051261/1729 од
16.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005441777издатаодПСБачкаТополанаимеШабанНиколета,
БачкаТопола,БачкаТопола. 01/010860/17

РешењемПСРаковицаброј205.2256од02.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј008045108издатаодПС
РаковицанаимеМиладиновићСтефан,Раковица,Београд.

 01/010861/17
Решењем ПС Раковица број 205.2257/17 од 03.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 0043643445издата
одПСРаковицанаимеМаринковићЖивоја,Раковица,Београд.

 01/010862/17
РешењемПСРаковицаброј205.2261од03.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006368609издатаодПУ
НишнаимеМитићСања,Раковица,Београд. 01/010863/17

РешењемПСРаковицаброј205.2262од03.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005548684издатаодПУБео
граднаимеЗорановићЗоран,Раковица,Београд. 01/010864/17

РешењемПСРаковицаброј205.2263од04.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006361953издатаодПСРа
ковицанаимеРатковићБранка,Раковица,Београд. 01/010865/17

РешењемПУНовиСадброј2058/460од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006359955издатаодПУ
НовиСаднаимеПравдићИван,СремскаКаменица,НовиСад.

 01/010866/17
РешењемПСВождовацброј205.2259/2017од03.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003517362издатаод
ПСВождовацнаимеБићанинМилорка,Раковица,Београд.

 01/010867/17
РешењемПУНовиСадброј2058/461од08.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј006212551издатаодПУНови
СаднаимеНиколићИвана,НовиСад,НовиСад. 01/010868/17

РешењемПС Раковица број 205.2260 од 03.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј004855211издатаодПС
РаковицанаимеЗарићМаринко,Раковица,Београд.01/010869/17
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РешењемПСРаковицаброј205.2266од06.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј002944205издатаодПСРако
вицанаимеПавловићМирјана,Раковица,Београд. 01/010870/17

РешењемПСРаковицаброј 205.2265од06.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј005205496издатаодПС
РаковицанаимеДрезгаМилка,Раковица,Београд.01/010871/17

РешењемПСРаковицаброј205.2286од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003929925издатаодПС
РаковицанаимеРадовановићАлександар,Раковица,Београд.

 01/010872/17
РешењемПСРаковицаброј205.2269од06.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј002989977издатаодПСРа
ковицанаимеРадујкоМарија,Раковица,Београд. 01/010873/17

РешењемПСРаковицаброј205.2270од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006077809издатаодПСРако
вицанаимеСимовићАлександра,Раковица,Београд.01/010874/17

РешењемПСРаковицаброј205.2264од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007846677издатаодПС
РаковицанаимеМиличковићДрагослав,Раковица,Београд.

 01/010875/17
РешењемПСРаковицаброј205.2271од06.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј004886399издатаодПСРако
вицанаимеНедељковићЈелена,Раковица,Београд. 01/010876/17

РешењемПСРаковицаброј205.21658/16од21.12.2016.про
глашава сеневажећимличнакартаброј 006439790издатаодПС
ЧукарицанаимеРадовићДејан,Чукарица,Београд. 01/010877/17

РешењемПСРаковицаброј205.2273од07.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007973672издатаодПСВо
ждовацнаимеМиловановићЂорђе,Зуце,Београд. 01/010878/17

РешењемПСРаковицаброј205.2274од07.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005591607издатаодПС
РаковицанаимеИбишиЕдис,Раковица,Београд. 01/010879/17

РешењемПСРаковицаброј 205.2276од07.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј005094037издатаодПС
РаковицанаимеВојводићДара,Раковица,Београд.01/010880/17

Решењем ПС Раковица број 205.2277/17 од 07.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007571612издатаод
ПСРаковицанаимеМомчиловићМилош,Раковица,Београд.

 01/010881/17
Решењем ПС Велика Плана број 205.2275/17 од

07.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003426023издатаодПСВеликаПлананаимеЛукићМиро,Ра
ковица,Београд. 01/010882/17

РешењемПСРаковицаброј205.2278од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007844690издатаодПСРа
ковицанаимеСтанковићГоран,Барајево,Београд. 01/010883/17

РешењемПСРаковицаброј205.2267од06.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј005773980издатаодПСРако
вицанаимеАндрејићМилица,Раковица,Београд. 01/010884/17

Решењем ПУ Шабац број 20516130/17 од 08.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 004335319 издата
одПУШабацнаимеВукомановићДрагољуб,Штитар,Штитар.

 01/010885/17
Решењем ПС Раковица број 205.2272/17 од 07.03.2017.

проглашава се неважећим лична карта број 007007022 издата
одПСРаковицанаимеМићуновићЈована,Чукарица,Београд.

 01/010886/17
РешењемПУШабацброј20516146/17од15.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј005434642издатаодПУ
ШабацнаимеПетровићБорис,Маови,Шабац. 01/010887/17

РешењемПСРаковицаброј205.2279од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007164536издатаодПСРа
ковицанаимеДелићЈасмина,Раковица,Београд. 01/010888/17

РешењемПУШабацброј20516148/17од15.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005846698издатаодПУ
ШабацнаимеНешковићСузана,Мајур,МајурШ.01/010889/17

РешењемПСРаковицаброј205.2280од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004378732издатаодПСНо
виБеограднаимеПешутСлавица,Врачар,Београд.01/010890/17

РешењемПУШабацброј20516153/17од16.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј009263840издатаодПУ
ШабацнаимеТопузовићТеодора,Мишар,Мишар.01/010891/17

Решењем ПУ Шабац број 20516155/17 од 16.03.2017.
проглашава се неважећим лична карта број 007838521 издата
одПУШабацнаимеСтанојловићМилета,Јевремовац,Шабац.

 01/010892/17
Решењем ПУ Шабац број 20516154/17 од 16.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007379675издатаод
ПУШабацнаимеЈовановићАња,Шабац,Шабац.01/010893/17

РешењемПСРаковицаброј205.2281од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј003430148издатаодПСРако
вицанаимеМаринковићМомир,Раковица,Београд.01/010894/17

РешењемПУШабацброј20516151/17од16.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006926840издатаодПУ
ШабацнаимеСтанојчићИгор,Шабац,Шабац. 01/010895/17

РешењемПУШабацброј20516147/17од15.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003053644издатаодПУ
ШабацнаимеМарковићЗлата,Шабац,Шабац. 01/010896/17

РешењемПУНовиСадброј2058/462од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004818438издатаодПУНови
СаднаимеДунђерскиДино,НовиСад,НовиСад. 01/010897/17

Решењем ПУ Шабац број 20516145/17 од 15.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004402479издатаод
ПУШабацнаимеМаринковићМарија,Шабац,Шабац.

 01/010898/17
РешењемПУНовиСадброј2058/463од08.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006944254издатаодПУ
НовиСаднаимеЖивковићАлександар,НовиСад,НовиСад.

 01/010899/17
РешењемПУНовиСадброј2058/449од08.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј007559548издатаодПУНови
СаднаимеЛичинаМарина,НовиСад,НовиСад. 01/010900/17

Решењем ПУ Шабац број 20516150/17 од 16.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004354091издатаод
ПУШабацнаимеГвоздићМилан,Шабац,Шабац.01/010901/17

РешењемПУНовиСадброј2058/450од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003199114издатаодПУ
НовиСаднаимеУшћумлићСлађана,НовиСад,НовиСад.

 01/010902/17

РешењемПСРаковицаброј205.2282од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006310491издатаодПСРа
ковицанаимеБојчићНикола,Чукарица,Београд. 01/010903/17

РешењемПУШабацброј20516149/17од15.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007749825издатаодПУ
ШабацнаимеФрајтовићБосиљка,Шабац,Шабац.01/010904/17

РешењемПУНовиСадброј2058/451од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004091574издатаодПУ
НовиСаднаимеИвановићТања,Футог,НовиСад.01/010905/17

РешењемПУШабац број 20516144/2017 од 15.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007074272издатаод
ПУШабацнаимеСредићВерица,Шабац,Шабац.01/010906/17

РешењемПСРаковицаброј205.2283од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј007431388издатаодПСРа
ковицанаимеМарковићМилан,Раковица,Београд.01/010907/17

РешењемПУНовиСадброј2058/452од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј004404835издатаодПУ
НовиСаднаимеПанићАлександра,НовиСад,НовиСад.

 01/010908/17
РешењемПУШабац број 20516152/2017 од 16.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003578168издатаод
ПУШабацнаимеГвоздановићДрагана,Шабац,Шабац.

 01/010909/17
РешењемПСРаковицаброј205.2284/17од09.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј006253979издатаодПС
ЗемуннаимеЈевтићЈелена,СтариГрад,Београд. 01/010910/17

РешењемПУНовиСадброј2058/453од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005662817издатаодПУ
НовиСаднаимеБабићНикола,Петроварадин,НовиСад.

 01/010911/17
РешењемПУНовиСадброј2058/454од08.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј006926266издатаодПУНови
СаднаимеЛичинићЈован,НовиСад,НовиСад. 01/010912/17

РешењемПСРаковицаброј 205.2285од09.03.2017. про
глашавасеневажећимличнакартаброј003307281издатаодПС
РаковицанаимеКоцићнаташа,Раковица,Београд.01/010913/17

РешењемПСРаковицаброј205.2286од09.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј004249206издатаодПСЧука
рицанаимеГаћиновићГорана,Чукарица,Београд. 01/010914/17

РешењемПСРаковицаброј205.1287/17од09.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007084312издатаодПС
РаковицанаимеГајићЗоран,Раковица,Београд. 01/010915/17

Решењем ПС Раковица број 205.1288/17 од 09.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007240362издатаод
ПСЧукарицанаимеНикишћДаниела,Раковица,Београд.

 01/010916/17
РешењемПУНовиСадброј2058/455од08.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј008109315издатаодПУНови
СаднаимеХајолиЕлвира,НовиСад,НовиСад. 01/010917/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2432/17СИВ
од 10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005060329издатаодПСНовиБеограднаимеКрагујевићАна,
НовиБеоград,Београд. 01/010918/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2437/2017 од
11.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003147548издатаодПУБеограднаимеРистићЗоран,НовиБе
оград,Београд. 01/010919/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2436/2017 од
11.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
008317981издатаодПСНовиБеограднаимеМартиновићНе
ђељко,НовиБеоград,Београд. 01/010920/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2433/2017 од
11.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
0069030001издатаодПСВрачарнаимеПузовићДејан,Нови
Београд,Београд. 01/010921/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2435/17СИВ
од 11.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
005123121издатаодПУВаљевонаимеМатићЈелена,НовиБе
оград,Београд. 01/010922/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2434/17СИВ
од 04.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003087355издатаодПСНовиБеограднаимеПавловскиМирја
на,НовиБеоград,Београд. 01/010923/17

РешењемПСНовиБеоградброј205.265/17од11.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј008158526издатаод
ПСНови Београд на имеЛасковићЉубо,Нови Београд, Бео
град. 01/010924/17

РешењемПСНовиБеоградброј205.264/17од11.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005726149издатаод
ПСНовиБеограднаимеНаумовићГорадана,НовиБеоград,Бе
оград. 01/010925/17

РешењемПУЈагодинаброј20525944/17од14.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005562126издатаодПУ
ЈагодинанаимеФилиповићИлићМилена,Јагодина,Јагодина.

 01/010926/17
РешењемПСНовиБеоградброј205.263/17од11.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006635033издатаод
ПСНовиБеограднаимеПлочићДобривоје,НовиБеоград,Бео
град. 01/010927/17

Решењем ПУ Јагодина број 20526941/17 од 15.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј002896678издатаод
ПУЈагодинанаимеМарковићСлађана,Јагодина,Јагодина.

 01/010928/17
Решењем ПУ Јагодина број 20524123/17 од 08.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј009238826издатаод
ПУЈагодинанаимеЂорђевићВелика,Јагодина,Јагодина.

 01/010929/17
РешењемПСНовиБеоградброј205.259/17од07.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј006154583издатаод
ПСПалилуланаимеУрошевићЉиљана,Палилула,Београд.

 01/010930/17
Решењем ПУ Јагодина број 20526980/17 од 16.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј007998813издатаод
ПУЈагодинанаимеНешићРадица,Јагодина,Јагодина.

 01/010931/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2438/17СИВ

од 13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
009210940издатаодПСНовиБеограднаимеПавловићВасили
је,НовиБеоград,Београд. 01/010932/17

Решењем ПУ Јагодина број 20513342/17 од 06.02.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006745990издатаод
ПУЈагодинанаимеИвановићДушан,Ракитово,Јагодина.

 01/010933/17
РешењемПУНовиСадброј2058/456од08.03.2017.прогла

шавасеневажећимличнакартаброј004605845издатаодПУНови
СаднаимеВучетићДаниел,НовиСад,НовиСад. 01/010934/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2439/16СИВ
од 13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004923533издатаодПСНовиБеограднаимеВојводићАнкица,
Земун,Београд. 01/010935/17

Решењем ПУ Јагодина број 20526771/17 од 15.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј004990530издатаод
ПУЈагодинанаимеВасићНебојша,Ракитово,Јагодина.

 01/010936/17
РешењемПУНовиСадброј2058/442од08.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј007356870издатаодПУ
НовиСаднаимеКобиларићЈелена,НовиСад,НовиСад.

 01/010937/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.2441/2017 од

13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007126603издатаодПСНовиБеограднаимеСедларевићСта
нислава,Палилула,Београд. 01/010938/17

РешењемПУНовиСадброј2058/443од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006340184издатаодПУ
НовиСаднаимеВајдаБела,НовиСад,НовиСад.01/010939/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2444/2017 од
13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007539418издата одПСНовиБеоградна имеБулатовићАна,
НовиБеоград,Београд. 01/010940/17

РешењемПУНовиСадброј2058/444од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003502489издатаодПУ
НовиСаднаимеЈовановићМирослав,НовиСад,НовиСад.

 01/010941/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.284/17БК од

10.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
004837120издатаодПУБеограднаимеНиколићСтефан,Чука
рица,Београд. 01/010942/17

РешењемПУНовиСадброј2058/445од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј008580665издатаодПСБач
киПетровацнаимеМелицхЈасмина,Кулпин,БачкиПетровац 
. 01/010943/17

РешењемПУНовиСадброј2058/446од08.03.2017.прогла
шавасеневажећимличнакартаброј006192968издатаодПУНови
СаднаимеБелићСлађана,НовиСад,НовиСад. 01/010944/17

РешењемПУНовиСадброј2058/447од08.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј007285010издатаодПУ
НовиСаднаимеНеџмединСадрија,НовиСад,НовиСад.

 01/010945/17
РешењемПУНовиСадброј2058/448од08.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј003189816издатаодПС
НоваЦрњанаимеМилошевАна,Петроварадин,НовиСад.

 01/010946/17
Решењем ПС Нови Београд број 205.286/17БК од

13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
003643145издатаодПСНовиБеограднаимеНиколићОливера,
НовиБеоград,Београд. 01/010947/17

РешењемПУНовиСадброј2058/471од10.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006568691издатаодПУ
НовиСаднаимеМирковићСветлана,НовиСад,НовиСад.

 01/010948/17
РешењемПСНовиБеоградброј205.217БКод13.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј005158760издатаод
ПСНовиБеограднаимеВеличковићМиланка,НовиБеоград,
Београд. 01/010949/17

Решењем ПС Нови Београд број 205.2440/17СИВ
од 13.03.2017. проглашава се неважећим лична карта број
007778579издатаодПСНовиБеограднаимеСимићМилица,
НовиБеоград,Београд. 01/010950/17

РешењемПСМладеновацброј205.284од06.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006661887издатаодПС
МладеновацнаимеИлићАлександар,Младеновац,Младеновац.
 01/010951/17

Решењем ПСМладеновац број 205.283/17 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј005738334издатаод
ПСВрачарнаимеДавидовићБиљана,Младеновац,Младеновац.
 01/010952/17

РешењемПСМладеновацброј205.282/17од06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј006275893издатаод
ПСМладеновацнаимеЖивановићМладен,Младеновац,Мла
деновац. 01/010953/17

Решењем ПС Младеновац број 20581/17 од 06.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007017318издатаод
ПСМладеновацнаимеМиљковићЈелена,Младеновац,Младе
новац. 01/010954/17

РешењемПСМладеновацброј205.280од04.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј003965374издатаодПС
МладеновацнаимеПејовићИвана,Младеновац,Младеновац.

 01/010955/17
Решењем ПС Младеновац број 205.279/17 од 13.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј00576493издатаодПС
МладеновацнаимеМишићСлађана,Младеновац,Младеновац. 
 01/010956/17

РешењемПСПараћинброј205434/17од11.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј006394242издатаодПС
ПараћиннаимеПауновићСлавољуб,Параћин,Параћин.

 01/010957/17
РешењемПСМладеновацброј205.278од03.03.2017.про

глашавасеневажећимличнакартаброј007536580издатаодПС
МладеновацнаимеПавловићЖељко,Младеновац,Младеновац
. 01/010958/17

Решењем ПС Параћин број 205452/2017 од 14.03.2017.
проглашавасеневажећимличнакартаброј007879337издатаод
ПСПараћиннаимеВидановићМирослав,Параћин,Параћин.

 01/010959/17
РешењемПСМладеновацброј205.277/17од30.03.2017.

проглашавасеневажећимличнакартаброј003151330издатаод
ПСМладеновацнаимеСтајићБранислава,Младеновац,Младе
новац. 01/010960/17

РешењемПСПараћинброј205436/2017од13.03.2017.про
глашавасеневажећимличнакартаброј005373358издатаодПС
ПараћиннаимеИвковићВера,Параћин,Параћин. 01/010961/17



5. мај 2017. Број 43 43
РАЗРЕД 2.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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

Мерачи кратких временских периода kg 72,10

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

Апарати за бријање kg 72,10

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

Апарати за шишање kg 72,10

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

Апарати за депилацију kg 72,10

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

Апарати за сушење косе, остало kd 60,00

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

Апарати за уређивање косе, остало kg 72,10

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

Апарати за сушење руку kg 72,10

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

Опрема за сунчање, са флуоросцентном цеви са ултравиолетним А зрацима, 
максималне дужине цеви до 100 cm

kg 72,10

РАЗРЕД 2.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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

Опрема за сунчање, са флуоросцентном цеви са ултравиолетним А зрацима, ос-
тало

kg 72,10

Апарат за варење фолије Машине за вруће прскање метала и металних карбида kd 96,20
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 Остали kg 72,10
Уређаји за шивење, плетење, ткање и осталу обару тканине Остали kg 72,10
Мали кућни апарати Остали kg 72,10
Јединице мере
kd  – комад
kg  – килограм

РАЗРЕД 4. Опрема широке потрошње за разоноду

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Аудио појачала Аудио-фреквентни електрични појачивачи, остали kg 36,10
Аудио појачала Електрични комплети за појачавање звука, остали kg 36,10
Аудио појачала Појачивачи аудио-фреквентни за телефонију и мерења kg 36,10
Аудио појачала Аудио-фреквентни електрични појачивачи, са само једним каналом, остали kg 36,10
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-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Остали апарати за репродукцију звука, касетни, са аналогним и дигиталним 
очитавањем

kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Остали апарати за репродукцију звука, касетни, остали kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Апарати за репродукцију звука, ласерски, за моторна возила, који користе диск 
пречника не преко 6,5 cm

kg 36,10

РАЗРЕД 4.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Магнетофони, касетни, са појачивачем и уграђеним звучницима, који могу да 
раде без спољног извора енергије

kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Остали, магнетофони, касетни, са појачивачем и уграђеним звучницима, остали kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Апарати за репродукцију или снимање звука, остали kg 36,10
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Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Остали апарати за репродукцију звука без снимања, остали kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Апарати за припремање штампарских плоча и цилиндара kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Апарати конструисани за снимања под водом и друго kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Апарати за снимање докумената на микрофилму, микрофишу или другим 
микрооблицима, за филм у ролни ширине 35 mm

kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Апарати фотографски, остало kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Пројектори дијапозитива kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Читачи за микрофилм, микрофиш и други микрооблик kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекому

Апарати који се пуштају у рад помоћу новчића, жетона, остали, са ласерским 
системом очитавања

kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Грамофони kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Диктафони kg 36,10

РАЗРЕД 4.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Остали апарати за репродукцију звука, са ласерским очитавањем, остали kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Остали апарати за репродукцију звука, остали kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Остали магнетофони, са уређајем за репродукцију звука, остали kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Остали, магнетофони, касетни, са уграђеним уређајима за репродукцију звука, 
остали

kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Рекордери, осим оних из тарифног подброја 8519 20 kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Апарати фотографски за брзу фотографију kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Апарати фотографски (филм до 35 mm), остало kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Апарати фотографски за једнократну употребу kg 36,10

Остали производи или опрема за снимање или репродук-
цију звука или слика, укључујући сигнале или друге техно-
логије за дистрибуцију звука и слике, осим телекомуника-
ционих

Пројектори непокретних слика, остало kg 36,10

Радио апарати Вокмени  – радио касетофони, остало kg 36,10
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
Радио апарати Радио дифузни пријемници, за возила, остало kg 36,10
Радио апарати Радио пријемници, за моторна возила, остало kg 36,10
Радио апарати Пријемници за радио-дифузију, остали, касетног типа са аналогним и дигитал-

ним системом очитавања
kg 36,10

Радио апарати Пријемници за радио-дифузију, укључујући и пријемнике са апаратом за сни-
мање 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 сни-

мање или репродукцију звука, остали, касетног типа са аналогним и дигитал-
ним системом очитавања

kg 36,10

Радио апарати Пријемници за радио-дифузију, комбиновани са апаратом за снимање или ре-
продукцију звука, са једним или више звучника у кућишту, остали

kg 36,10

РАЗРЕД 4.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Телевизијски апарати ТВ пријемници у боји, са катодном цеви, са скенирањем до 625 линија, и дија-
гоналом 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, дија-
гонале 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, дија-
гонале 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

РАЗРЕД 4.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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
Видео рекордери Остали, магнетофони, касетни, са појачивачем и уграђеним звучницима, остали kg 36,10
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
kg  – килограм

РАЗРЕД 5а Опрема за осветљење

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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

Индукциони калемови са или без прикљученог кондензатора, за цивилне ваз-
духоплове

kd 5,00

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

Баласти за сијалице са пражњењем, остали, за цивилне ваздухоплове kd 5,00

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

Електрична светлећа тела, за затворени простор, од осталих материјала, остале kd 5,00

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке 
за домаћинство

Рефлектори kd 5,00

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке 
за домаћинство

Цеви флуоросцентне од пластичних маса kd 5,00

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке 
за домаћинство

Лампе, електричне, од пластичних маса, остало kd 5,00

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке 
за домаћинство

Лампе електричне од осталих материјала, остало kd 5,00
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Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке 
за домаћинство

Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, од пластичних маса kd 5,00

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке 
за домаћинство

Осветљени знаци, осветљене плочице са именима и слично, од осталих мате-
ријала

kd 5,00

Расветна опрема остала Расветна опрема остала kd 5,00
kd  – комад

РАЗРЕД 5б Осветљења

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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

Сијалице, волфрам-халогене, за напон преко 100 V kg 24,00

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

Сијалице, волфрам-халогене, за напон до 100 V kg 24,00

Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке 
за домаћинство

Сијалице, до 200 W и преко 100 V, рефлекторске kg 24,00

Сијалице са жарећом нити Сијалице, до 200 W и преко 100 V, остало kg 84,10
Расветна тела за флуоресцентне светиљке, осим светиљке 
за домаћинство

Сијалице, са влакнима, за напон преко 100 V, остало kg 24,00

Равне флуоресцентне светиљке Сијалице, флуоресцентне, са два подножја на крајевима kg 24,00
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-
тријумским парама и светиљке металхалогеним парама

Сијалице са натријумовом паром kg 24,00

Високонапонске светиљке укључујући светиљке са на-
тријумским парама и светиљке металхалогеним парама

Сијалице са металним халогенидима 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-
вљање светла

Сијалице инфрацрвене kg 24,00

Сијалице, остале Сијалице, остале kg 24,00
kg  – kилограм

РАЗРЕД 6. Електрични и електронски алати (осим великих непокретних индустријских алата)

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Алати за закивање, спајање ексерима, спајање шрафовима Машине, за савијање, књиговезачке kg 60,10
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: елек-

тричне
kg 60,10

Алати за кошење или за друге баштенске послове Травокосачице за травњаке, паркове и спортске терене: електричне kg 60,10
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

РАЗРЕД 6.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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-
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, са-
вијање или за сличну обраду дрвета, метала и других ма-
теријала

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за брушење брусилице са брусном kg 60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру-
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, са-
вијање или за сличну обраду дрвета, метала и других ма-
теријала

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне са уграђеним електромотором остало kg 60,10

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

Остале центрифугалне пумпе: потапајуће једностепене kg 60,10

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

Циркулационе пумпе за грејне системе kg 60,10

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

Радијалне проточне пумпе, преко 15 mm, једностепене, са више од једног улаз-
ног лопатичног кола, остале

kg 60,10

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

Центрифугалне пумпе, једностепене, за цивилне ваздухоплове kg 60,10

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

Остале центрифугалне пумпе, преко 15 mm, вишестепене: за цивилне ваз-
духоплове

kg 60,10

РАЗРЕД 6.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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

Остале пумпе, за цивилне ваздухоплове kg 60,10
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Опрема за пескарење, наношење, распршивање и осталу 
обраду течним или гасовитим материјама

Елеватори течности kg 60,10

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

Пиштољи за прскање и слични уређаји kg 60,10

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

Машине за избацивање паре или песка са уређајем за загревање kg 60,10

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

Машине за избацивање паре или песка преко 7,5 KW kg 60,10

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

Уређаји за наводњавање kg 60,10

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

За пољопривреду или хортикултуру: преносиви уређаји kg 60,10

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

Уређаји механички за избацивање млаза, остало kg 60,10

Шиваће машине Машине за шивење за домаћинство: остале машине и остале главе за шивење kg 60,10
Шиваће машине Машине за шивење, аутоматске kg 60,10
Тестере Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне остале тестере остале kg 60,10

РАЗРЕД 6.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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
Алати за заваривање, лемљење и сличну употребу Машине за заварив. метала електро луком, остало kg 60,10
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

РАЗРЕД 6.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Бушилице Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне бушилице свих врста, остале kg 60,10
Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру-
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, са-
вијање или за сличну обраду дрвета, метала и других ма-
теријала

Ручне алатке врста које се користе за обраду текстилних материјала kg 60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру-
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, са-
вијање или за сличну обраду дрвета, метала и других ма-
теријала

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне остале тестере које могу да раде kg 60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру-
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, са-
вијање или за сличну обраду дрвета, метала и других ма-
теријала

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за брушење угаоне брусилице kg 60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру-
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, са-
вијање или за сличну обраду дрвета, метала и других ма-
теријала

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за брушење, остале kg 60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру-
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, са-
вијање или за сличну обраду дрвета, метала и других ма-
теријала

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне рендисаљке kg 60,10

Опрема за окретање, млевење, брушење, полирање, стру-
гање, резање, сечење, бушење, пробијање, превијање, са-
вијање или за сличну обраду дрвета, метала и других ма-
теријала

Ручне алатке, пнеуматске, хидрауличне за подешавање и равно сечење kg 60,10

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

Остале центрифугалне пумпе: потапајуће вишестепене kg 60,10

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

Остале центрифугалне пумпе са излазним пречником не преко 15 mm за цивил-
не ваздухоплове

kg 60,10

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

Остале центрифугалне пумпе, пречника преко 15 mm, остале kg 60,10

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

Радијалне проточне пумпе, једностепене, у једном блоку, за цивилне ваз-
духоплове

kg 60,10

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

Радијалне проточне пумпе, преко 15 mm, једностепене, са једним улазним лопа-
тичним колом, остале

kg 60,10

РАЗРЕД 6.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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

Радијалне проточне пумпе, преко 15 mm, вишестепене, остале kg 60,10

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

Машине за избацивање паре или песка не преко 7,5 KW kg 60,10

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

Прскалице и распршивачи праха, пољопривредни kg 60,10

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

Прскалице и распршивачи праха, остало kg 60,10
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Шиваће машине Машине за шивење за домаћинство: машине за шивење kg 60,10
Шиваће машине Машине за шивење за домаћинство, остале kg 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 
намене

Алати за скидање закивака, ексера, шрафова или сличне намене kg 60,10

Електрични и електронски алати Електрични и електронски алати, остали kg 60,10
РАЗРЕД 7. Играчке, опрема за рекреацију, разоноду и спорт

Назив производа Опис производа Јед. 
мере Накнада

Аутомати за играње на метални новац Флипери kg 36,10
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-
чића

Остале играчке и модели са мотором, од пластичних маса kg 36,10

Електрични возићи, односно гарнитуре тркаћих аутомобил-
чића

Остале играчке и модели са уграђеним мотором, од осталих материјала kg 36,10

Електрични возићи, односно гарнитуре тркаћих аутомобил-
чића

Играчке, електрични возови, укључујући колосеке, сигнале и други прибор за 
њих, комплети за састављање

kg 36,10

Спортска опрема са електричним или електронским компо-
нентама

Опрема за опште физичке вежбе остали kg 36,10

РАЗРЕД 7.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере Накнада

Спортска опрема са електричним или електронским компо-
нентама

Опрема за опште физичке вежбе апарати за вежбање са механизмом за под kg 36,10

Спортска опрема са електричним или електронским компо-
нентама

Опрема за опште физичке вежбе, остали kg 36,10

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

Апарати за стерилизацију, медицински, хируршки и сл. kg 60,10

РАЗРЕД 8.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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

Мерачи крвног притиска kg 60,10

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

Апарати за анестезију kg 60,10

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

Апарати за масажу, електрични, вибрациони kg 60,10

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

Апарати за механотерапију, психолошка тестирања kg 60,10

Радиотерапијска опрема Апарати са алфа, бета, гама зрачењем, за осталу употребу kg 60,10
РАЗРЕД 8.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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, 
ублажавање болести, повреда или немоћи

Лабораторијске центрифуге kg 60,10

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

Ендоскопи kg 60,10

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

Апарати трансфузиони и инфузиони kg 60,10

РАЗРЕД 8.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

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

Инструменти за ултразвучно разбијање камена kg 60,10

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

Апарати за нервну стимулацију kg 60,10
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Остали уређаји за откривање, спречавање, праћење, обраду, 
ублажавање болести, повреда или немоћи

Инструменти и апарати медицински, остало kg 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
Лабораторијска опрема за дијагнозуin vitro Лабораторијска опрема за дијагнозу in vitro kg 60,10
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

РАЗРЕД 9. Инструменти за праћење и надзор

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Остали инструменти за праћење и контролу који се упо-
требљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на кон-
тролним плочама)

Показне (индикаторске) табле са уграђеним диодама за емитовање светлости 
(LED) за цивилне ваздухоплове

kg 120,20

Остали инструменти за праћење и контролу који се упо-
требљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на кон-
тролним плочама)

Показне табле са уграђеним активним матричним LCD уређајем, за цивилне 
ваздухоплове

kg 120,20

Остали инструменти за праћење и контролу који се упо-
требљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на кон-
тролним плочама)

Показне табле са уграђеним LCD уређајима, остали kg 120,20

Остали инструменти за праћење и контролу који се упо-
требљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на кон-
тролним плочама)

Остали електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију, уређаји са 
равним дисплејима

kg 120,20

Термостати Термостати, електронски kg 120,20
Термостати Термостати, остали, са електричнимуређајем за пуштање у рад kg 120,20
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Мерачи контролни опсега мерења масе до 30 kg kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Контролни мерачи и машине за аутоматску контролу kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Ваге за трговину, максималног опсега мерења до 30 kg остале kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Ваге, осетљивости до 5 центиграма, са теговима kg 120,20

РАЗРЕД 9.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Термометри, пирометри, остали, електронски kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Остали инструменти, електронски kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Електронски инструменти за мерење и контролу притиска, за цивилне ваз-
духоплове

kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Спектрометри, спектрофотометри, спектрографи kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Експозиметри kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Инструменти и апарати електронски остали kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Гасомери kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Мерачи течности kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Бројила електрична, остало kg 120,20

РАЗРЕД 9.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Мултиметри, без уређаја за регистровање kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Инструменти или апарати за мерење јачине струје, напона отпора или снаге, без 
уређаја за регистровање, остало

kg 120,20

Детектори дима Апарати за анализу гаса или дима, електронски kg 120,20
Детектори дима Апарати за анализу гаса или дима, остало kg 120,20
Остали инструменти за праћење и контролу који се упо-
требљавају у индустријским инсталацијама (нпр. на кон-
тролним плочама)

Остали електрични апарати за звучну или визуелну сигнализацију, остали kg 120,20

Термостати Термостати, остали kg 120,20
Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Ваге за континуирано мерење робе на конвејерима kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Ваге за константну масу, укључујући дозирне ваге kg 120,20
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Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Машине за вагање и обележавање робе масе до 30 kg kg 120,20

РАЗРЕД 9.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Ваге за трговину, максималног опсега мерења до 30 kg kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Ваге, опсега мерења преко 30 –5.000 kg, остало kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Ваге за константну масу и ваге за испуштање унапред одређене остало kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Барометри, који нису комбиновани са другим инструментима kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Мерачи протока течности, електронски, за цивилне ваздухоплове kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Инструменти за мерење протока или нивоа течности, електронски, за цивилне 
ваздухоплове

kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Остали електронски инструменти и апарати, за цивилне ваздухоплове kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Хроматографи и инструменти за електрофорезу kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Инструменти са оптичким зрачењем, остало kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Апарати за мерење проводљивости (PH, RH-метри и сл.) kg 120,20

РАЗРЕД 9.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
илилабораторије

Вискозиметри, порозиметри и дилатометри kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Инструменти и апарати остали kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Бројила електрична, за наизменичну струју, једнофазна kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Бројила електрична, за наизменичну струју, вишефазна kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Мултиметри, са уређајем за регистровање kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Остали апарати за мерење и испитивање електричних величина, без уређаја за 
регистровање, електронски

kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Волтметри kg 120,20

РАЗРЕД 9.

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Инструменти и апарати за мерење и испитивање електричних величина, остали, 
са уређајем за регистровање

kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Остали инструменти и апарати, нарочито конструисани за телекомуникације kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Инструменти за мерење полупроводничких дискова kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Остали инструменти и апарати за мерење и испитивање, остали, са уређајем за 
регистровање

kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Остали инструменти и апарати за мерење и испитивање, остали, електронски kg 120,20

Уређаји за мерење, вагање или баждарење за домаћинство 
или лабораторије

Остали инструменти и апарати за мерење и испитивање, остали kg 120,20

Регулатори грејања Регулатори грејања kg 120,20
Инструменти за праћење и надзор Инструменти за праћење и надзор, остали kg 120,20
Јединице мере
kg  – килограм

РАЗРЕД 10. Аутомати

Назив производа Опис производа Јед. 
мере

Накнада у динарима  
по јединици мере

Аутомати за боца или лименке које садрже топла или хлад-
на пића

Машине аутоматске за продају напитака, остало kg 120,20

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 kg 120,20
Аутомати за боца или лименке које садрже топла или хлад-
на пића

Машине са уређајима за загревање и хлађење пића kg 120,20

Банкомати Машине за сортирање, бројање, паковање метал. новца kg 120,20
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 осно ву чла на 54. став 5. За ко на о ефи ка сном ко ри шће њу 
енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 25/13), а у ве зи са чла ном 192. 
став 1. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, 
бр. 33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по зах те ву 
при вред ног дру штва RE MONT NI CEN TAR DOO UŽI CE, Ужи це,

Ми ни стар ру дар ства и енер ге ти ке до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

1. Утвр ђу је се да  при вред но дру штво RE MONT NI CEN TAR 
DOO UŽI CE, Ужи це, Рад нич ка 11, ма тич ни број: 20178442, ПИБ: 
104513581, ис пу ња ва усло ве за оба вља ње кон тро ле си сте ма за гре ја-
ње ко ји са др же ко тло ве чи ја је укуп на сна га ве ћа или јед на ка 50 kW.

2. Ли це ко је ће оба вља ти кон тро лу си сте ма за гре ја ње је Би-
ља на Ра је вац, ди пло ми ра ни ма шин ски ин же њер.

3. Ово ре ше ње се из да је на пе ри од од че ти ри го ди не.
4. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

Број 312-01-00098/2017-06 
У Бе о гра ду, 12. апри ла 2017. го ди не

Ми ни стар,
Алек сан дар Ан тић, с.р.
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На осно ву чла на 54. став 5, а у ве зи са чла ном 55. став 3. За-

ко на о ефи ка сном ко ри шће њу енер ги је („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 25/13) и чла ном  192. став 1. За ко на о оп штем управ ном по-
ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 30/10), по зах те ву при вред ног дру штва RE MONT-
NI CEN TAR DOO UŽI CE, Ужи це,

Ми ни стар ру дар ства и енер ге ти ке до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

1. Утвр ђу је се да при вред но дру штво RE MONT NI CEN TAR 
DOO UŽI CE, Ужи це, Рад нич ка 11, ма тич ни број: 20178442, ПИБ: 
104513581, ис пу ња ва усло ве за оба вља ње кон тро ле си сте ма за 
кли ма ти за ци ју но ми нал не рас хлад не сна ге ве ће од 12 kW.

2. Ли це ко је ће оба вља ти кон тро лу си сте ма за кли ма ти за ци ју 
је Би ља на Ра је вац, ди пло ми ра ни ма шин ски ин же њер.

3. Ово ре ше ње се из да је на пе ри од од че ти ри го ди не. 
4. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

Број 312-01-00099/2017-06 
У Бе о гра ду, 12. апри ла 2017. го ди не

Ми ни стар,
Алек сан дар Ан тић, с.р.
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THIRD SECTION

CASE OF TEHNOGRADNJA DOO v. SERBIA

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

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 applica-
tions by a Committee. After having considered the Government’s ob-
jection, the Court rejects it.

THE FACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

A. First set of civil proceedings

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 com-
pany 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 settle-
ment 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.

B. Second set of civil proceedings

8. On 24 December 2001 the Leskovac Commercial Court or-
dered 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 enforce-
ment 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.
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11. The applicant company duly reported its claims based on the 
above-mentioned judgments.

12. On 15 October 2010 the Leskovac Commercial Court recog-
nised a part of the applicant company’s claims and instructed the appli-
cant company to initiate civil proceedings in respect of the remainder.

13. On 29 May 2012 the Leskovac Commercial Court ruled part-
ly 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 trans-
fer 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 socially-
owned 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 con-
cerning constitutional redress has likewise been outlined in the admis-
sibility 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 com-
mon 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 fol-
lows:

Article 6 § 1
”In the determination of his civil rights and obligations ..., every-

one 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 enjoy-

ment 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 con-
trol 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 na-
tional 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 ill-
founded 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 para-
graphs 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 com-
parable 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 au-
thorities, 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 deci-
sions 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 arbi-
trariness 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 con-
vincing argument capable of persuading it to reach a different conclu-
sion 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 compensa-
tion 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 viola-
tion 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, re-
gard being had that the applicant company submitted only the invoic-
es 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 com-
pany, 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 un-
til 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.

Done in English, and notified in writing on 14 March 2017, pur-
suant 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 редак-
цијских 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. го-

дине,
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 слобо-
да (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 заступа-
ли 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. сеп-
тембра 2014. године.

4. Влада је ставила примедбу на разматрање представки од 
стране Одбора. Пошто је размотрио примедбу Владе, Суд је од-
бацује.

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 услови-
ма овог уговора, привредно друштво подносилац представке отку-
пило је потраживање које припада банци из правоснажне судске 
пресуде од 28. децембра 1999. године. Та пресуда донета је про-
тив 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 пред-
ставке 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 пред-
ставке 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 отво-
рио 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 пред-
ставке 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 делимич-
но 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 наш-
ли 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, из-
нето је у предметима Р. Качапор и друге подноситељке представ-
ке против Србије (бр. 2269/06 тим редом, ст. 57 –64. и 71 –76, 15. ја-
нуар 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 про-
тив Србије ((одлука), број 5353/11, ст. 26 –29. и 31 –44, 29. јану-
ар 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 њихо-
ву 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 притужива-
ло 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 не-
пристрасним судом, образованим на основу закона.”

Члан 1. Протокола број 1
„Свако физичко и правно лице има право на неометано ужи-

вање 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 ре-
гулисала 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 национал-
ним 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 фи-
нансијски 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. го-
дине 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 правоснаж-
ним судским пресудама од 28. децембра 1999. године и 24. де-
цембра 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 пи-
тању, Суд је већ више пута навео у упоредивим случајевима про-
тив Србије да је држава одговорна за измирење дугова друштве-
них 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 подноситељ-
ке 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, по-
себно судовима, да решавају проблеме тумачења домаћих закона 
(види, међу многим ауторитетима, Brualla Gómez de la Torre про-
тив 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 пред-
ставке у вези са захтевима утврђеним пресудом од 28. децембра 
1999. године и одлукама Привредног суда од 15. октобра 2010. го-
дине 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 сте-
чајни поступак. Према томе, једине одлуке релевантне за привредно 
друштво подносиоца представке треба да буду оне донете током сте-
чајног 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 бан-
ке 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 представ-
ке, 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 аргу-
мент који би га убедили да донесе другачији закључак у овом предме-
ту. 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 нео-
пходно да разматра суштински исту притужбу према члану 13. 
Конвенције (види, уз одговарајуће измене, Kin-Stib и Мајкић про-
тив 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 омогућа-
ва 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. децем-
бра 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 соп-

ствену судску праксу (види, на пример, Р. Качапор и друге под-
носитељке 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 пред-
ставке 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 разло-
га 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 трош-
кове настале пред Судом и с обзиром на горе наведене критерију-
ме, 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 засно-
вана на најнижој каматној стопи Европске централе банке уз дода-
так од три процентна поена.

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 подно-
сиоцу 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 кур-
су 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 дода-
так од три процентна поена;

6. Одбија преостали део захтева привредног друштва подно-
сиоца 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

1637

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 appli-
cant’s detention between 7 July 2010 and 15 November 2012 was com-
municated 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 in-
formed 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 subse-
quently 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 estab-
lished 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 en-
tirety 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 trans-
ferred 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 sen-
tence were conducted by the authorities of the Republic of Serbia.

13. The applicant remained in Sremska Mitrovica prison un-
til 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 ap-
peal 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 pro-
cedure 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 situ-
ation 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 pro-
portionate to the obligation to enforce a prison sentence for murder es-
pecially 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 ar-
rest 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 domes-
tic courts will enforce a final judgment in relation to the sentence pro-
nounced by a foreign court if it is regulated by an international agree-
ment 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.



5. мај 2017. Број 43 57
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, in-
ter 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 suf-
fering, to sue for financial compensation in the civil courts, as well as 
to request other forms of redress “which might be capable” of afford-
ing 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 exam-
ple, 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 ex-
pressed 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:

(a) the lawful detention of a person after conviction by a compe-
tent 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 ap-
plicant 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 in-
form 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 informa-
tion 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 ques-
tion. 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 pro-
ceedings to be an obstacle to deciding on the applicant’s constitutional 
appeal on the merits. Since the applicant exhausted all domestic rem-
edies in this case, his choice to pursue another avenue domestically af-
ter 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 suc-
cessful 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

36. The Court notes that the application is not manifestly ill-
founded 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

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 mat-
ters 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 individ-
uals 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 lib-
erty 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 appli-
cant 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 authori-
ties conducted no proceedings for the recognition of a foreign deci-
sion 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 cas-
es 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 fac-
tor 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 crimi-
nal 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.

III. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

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.

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, pur-
suant 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)

ПРЕ СУ ДА

СТРА ЗБУР

21. март 2017. го ди не

Ова пре су да ће по ста ти пра во сна жна у окол но сти ма из не-
тим у чла ну 44. став 2. Кон вен ци је. Она мо же би ти пред мет ре-
дак циј ских из ме на.

У пред ме ту Ми тро вић про тив Ср би је,
Европ ски суд за људ ска пра ва (Тре ће оде ље ње), на за се да њу 

Ве ћа у са ста ву:
He le na Jäderblom, пред сед ник,
Bran ko Lu bar da,
Lu is López Gu er ra,
He len Kel ler,
Dmi try De dov,
Ale na Poláčková,
Ge or gi os A. Serg hi des, су ди је,
и Step hen Phil lips, се кре тар Оде ље ња,
По сле ве ћа ња на за тво ре ном за се да њу 28. фе бру а ра 2017. го-

ди не,
До но си сле де ћу пре су ду, ко ја је усво је на тог да на:

ПО СТУ ПАК

1. Пред мет је фор ми ран на осно ву пред став ке (број 52142/12) 
про тив Ре пу бли ке Ср би је ко ју је Су ду под нео, пре ма чла ну 34. Кон-
вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да (у да љем тек-
сту: „Кон вен ци ја”), др жа вља нин Бо сне и Хер це го ви не, го спо дин Ми-
ла дин Ми тро вић („Под но си лац пред став ке”), 31. ју ла 2012. го ди не.

2. Под но си о ца пред став ке за сту па ла је го спо ђа Д. Ми ло ва но-
вић, адво кат из Те ме ри на. Вла ду Ср би је (у да љем тек сту: „Вла да”) 
пр во бит но је за сту па ла го спо ђа В. Ро дић, њен за ступ ник у то вре ме, 
ко ју је не дав но за ме ни ла са да шњи за ступ ник, го спо ђа Н. Плав шић.

3. Под но си лац пред став ке је твр дио да је ње го вим ли ше њем 
сло бо де у срп ском за тво ру на осно ву пре су де ме ђу на род но не при-
зна тог су да по вре ђен члан 5. Кон вен ци је.

4. При ту жба у ве зи са ли ше њем сло бо де под но си о ца пред-
став ке од 7. ју ла 2010. го ди не до 15. но вем бра 2012. го ди не про-
сле ђе на је Вла ди 18. де цем бра 2014. го ди не, а пре о ста ли део 
пред став ке про гла шен је не до пу ште ним пре ма Пра ви лу 54 став 3. 
По слов ни ка Су да.
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5. На осно ву оба ве ште ња пре ма чла ну 36. став 1. Кон вен ци је 

и Пра ви ла 44 став 1 (a), Вла да Бо сне и Хер це го ви не ни је же ле ла 
да ис ко ри сти пра во да се уме ша у пред мет ни слу чај.

6. Прав ни за ступ ник под но си о ца пред став ке 26. ок то бра 
2015. го ди не оба ве сти ла је Суд да је под но си лац пред став ке пре-
ми нуо 20. ок то бра 2014. го ди не и да су ње го ви на след ни ци, го спо-
ђа То ма Ми тро вић, го спо дин Мла ден Ми тро вић, го спо дин Ми ло-
рад Ми тро вић и го спо ђа Рад ми ла Си ро ћук из ра зи ли же љу да се 
пред мет пред Су дом на ста ви.

ЧИ ЊЕ НИ ЦЕ

I. ОКОЛ НО СТИ ПРЕД МЕ ТА

A. Увод

7. Под но си лац пред став ке ро ђен је 1943. го ди не и жи вео је у 
Срем ској Ми тро ви ци. Пре ми нуо је 20. ок то бра 2014. го ди не.

Б. Кри вич ни по сту пак у „Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни”

8. „По ли ци ја Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не” је 26. де цем бра 
1993. го ди не ста ви ла под но си о ца пред став ке у ис тра жни при твор 
под сум њом да је из вр шио уби ство. Ње гов при твор је ка сни је про-
ду жио „ис тра жни су ди ја” 29. де цем бра 1993. го ди не, као и „Окру-
жни суд у Бе лом Ма на сти ру” 25. ја ну а ра 1994. го ди не, 15. фе бру а-
ра 1994. го ди не, 8. апри ла 1994. го ди не и 9. ма ја 1994. го ди не.

9. „Окру жни суд у Бе лом Ма на сти ру” осу дио је под но си о ца 
пред став ке 9. ма ја 1994. го ди не за твор ском ка зном од осам го ди на 
за уби ство. Он је на шао да је под но си лац пред став ке, на кон сва-
ђе у ко јој га је ком ши ја оп ту жио за рат но про фи тер ство, на мер но 
пу шком пу цао ком ши ји у гла ву, од че га је он на стра дао на ли цу 
ме ста. Он је да ље утвр дио да се цео до га ђај де сио пред не ко ли ко 
оче ви да ца.

10. „Вр хов ни суд Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не” по твр дио је ову 
ка зну 21. ју ла 1994. го ди не. Под но си лац пред став ке је за тим по слат 
на од слу же ње ка зне у „Окру жном за тво ру у Бе лом Ма на сти ру”.

11. Све го ре на ве де не ин сти ту ци је су у ре ле вант ном пе ри о-
ду би ле под упра вом „Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не”, ме ђу на род но 
не при зна тог са мо про гла ше ног ен ти те та осно ва ног на те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Хр ват ске за вре ме ра то ва у бив шој Ју го сла ви ји. Ен ти-
тет је пре стао да по сто ји на кон усва ја ња Основ ног спо ра зу ма за 
област Ис точ не Сла во ни је, Ба ра ње и За пад ног Сре ма од 12. но вем-
бра 1995. го ди не (у да љем тек сту: „Ер дут ски спо ра зум”) ко јим је 
Ре пу бли ка Хр ват ска пре у зе ла су ве ре ни тет на це лој ње ној те ри то-
ри ји. Ту же на др жа ва овај ен ти тет ни ка да ни је при зна ла за др жа ву.

В. Пре ба ци ва ње под но си о ца пред став ке на из др жа ва ње ка зне 
у Ср би ју

12. Убр зо на кон усва ја ња Ер дут ског спо ра зу ма, а на зах тев „Окру-
жног за тво ра у Бе лом Ма на сти ру”, под но си лац пред став ке је 20. ју на 
1996. го ди не пре ба чен у Ка зне но-по прав ни за вод у Срем ској Ми тро ви-
ци, ко ји се на ла зи на те ри то ри ји Ту же не др жа ве. „Бри га за без бед ност” 
на ве де на је као раз лог за пре ба ци ва ње. Ор га ни Ре пу бли ке Ср би је ни су 
спро ве ли ни ка кав по сту пак за при зна ва ње и из вр ше ње стра не за твор-
ске ка зне.

13. Под но си лац пред став ке је остао у за тво ру у Срем ској Ми-
тро ви ци до 5. фе бру а ра 1999. го ди не, ка да је пу штен на го ди шњи 
от пуст до 15. фе бру а ра 1999. го ди не. По што се у за твор ни је вра-
тио пред ви ђе ног да на, за њим је из да та по тер ни ца.

14. Под но си лац пред став ке је ухап шен 7. ју ла 2010. го ди не 
ка да је по ку шао да уђе у Ср би ју из Хр ват ске. По слат је у за твор у 
Срем ској Ми тро ви ци да од слу жи оста так ка зне.

15. Под но си лац пред став ке је остао у за тво ру до 15. но вем-
бра 2012. го ди не ка да га је по ми ло вао Пред сед ник Ре пу бли ке Ср-
би је и ка да је пу штен.

Г. По сту пак пред Устав ним су дом

16. Под но си лац пред став ке је 4. фе бру а ра 2011. го ди не из ја-
вио устав ну жал бу оспо ра ва ју ћи за ко ни тост ње го вог за тво ра.

17. Устав ни суд је 10. ма ја 2012. го ди не утвр дио да не ма по-
вре де пра ва под но си о ца пред став ке на сло бо ду. Он је за кљу чио да 
је прав ни основ за ли ше ње сло бо де под но си о ца пред став ке осу да 

„Вр хов ног су да Срп ске Кра ји не” од 21. ју ла 1994. го ди не. Он је 
да ље кон ста то вао да по сту пак ко ји ре гу ли ше при зна ва ње стра не 
кри вич не ка зне и ње но из вр ше ње ни је при ме њив у слу ча ју под-
но си о ца пред став ке за то што Срп ска Кра ји на ни је др жа ва. Суд је 
за кљу чио да је под но си о че во пре ба ци ва ње оба вље но из чи ње нич-
них раз ло га  – по гор ша ња без бед но сне си ту а ци је у рат ној зо ни што 
је мо гло да до ве де до бек ства под но си о ца пред став ке из за тво ра 
или до смр ти. Суд је да ље кон ста то вао да је под но си лац пред став-
ке осу ђен за уби ство чи ме је по вре ђе но пра во на жи вот и да др жа-
ве има ју по зи тив не оба ве зе да ово пра во за шти те. Он је на кра ју 
утвр дио да је не по сто ја ње по ступ ка за при зна ње стра не пре су де 
про пор ци о нал но оба ве зи из вр ше ња за твор ске ка зне за уби ство, 
по себ но што је под но си лац пред став ке имао при ступ Устав ном су-
ду ко ји је имао овла шће ње да из вр ши ре ви зи ју за ко ни то сти ње го-
вог ли ше ња сло бо де, као и да је имао при ступ дру гим по ступ ци ма 
до ступ ним сва ком дру гом за тво ре ни ку у Ср би ји, укљу чу ју ћи и по-
сту пак за при ме ну по ми ло ва ња.

Д. Пар нич ни по сту пак

18. Под но си лац пред став ке је 7. мар та 2011. го ди не по кре нуо 
пар нич ни по сту пак за на кна ду ште те због не за ко ни те ка зне за тво-
ра. Пр во сте пе ни суд у Бе о гра ду је 13. де цем бра 2012. го ди не од-
био зах тев под но си о ца пред став ке на шав ши да је он за ко ни то осу-
ђен за уби ство пред су до ви ма „Ре пу бли ке Срп ске Кра ји не” и да 
се ње гов за твор не мо же сма тра ти не за ко ни тим. Апе ла ци о ни суд у 
Бе о гра ду је 16. апри ла 2014. го ди не по твр дио ову пре су ду. Под но-
си лац пред став ке је 6. ју на 2014. го ди не уло жио ре ви зи ју Вр хов-
ном ка са ци о ном су ду. Вр хов ни ка са ци о ни суд је 8. ју ла 2015. го ди-
не од ба цио под но си о че ву ре ви зи ју на про це сној осно ви, на шав ши 
да је вред ност спо ра у пи та њу ис под ва же ћег за кон ског пра га.

II. РЕ ЛЕ ВАНТ НО ДО МА ЋЕ ПРА ВО И ПРАК СА

A. Устав Ре пу бли ке Ср би је  
(об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, број 98/06)

19. Члан 27. Уста ва утвр ђу је, из ме ђу оста лог:
„Сва ко има пра во на лич ну сло бо ду и без бед ност. Ли ше ње 

сло бо де до пу ште но је са мо из раз ло га и у по ступ ку ко ји су пред-
ви ђе ни за ко ном.

...
Сва ко ко је ли шен сло бо де има пра во жал бе су ду, ко ји је ду-

жан да хит но од лу чи о за ко ни то сти ли ше ња сло бо де и да на ре ди 
пу шта ње на сло бо ду ако је ли ше ње сло бо де би ло не за ко ни то.”

Б. За ко ник о кри вич ном по ступ ку из 1977. го ди не  
(об ја вљен у „Слу жбе ном ли сту Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив-
не Ре пу бли ке Ју го сла ви је”, бр. 4/77, 36/77, 14/85, 26/86, 74/87, 

57/89, као и у „Слу жбе ном ли сту Са ве зне Ре пу бли ке  
Ју го сла ви је”, бр. 27/92 и 24/94)

20. Ре ле вант ни члан овог за ко ни ка гла си ка ко сле ди:

Члан 520.
(1) До ма ћи су до ви не ће по сту па ти по мол би ино стра ног ор-

га на ко јом се тра жи из вр ше ње кри вич не пре су де ино стра ног су да.
(2) Из у зет но од од ред бе из ста ва 1. овог чла на, до ма ћи суд ће 

из вр ши ти пра во сна жну пре су ду у од но су на санк ци ју ко ју је из ре-
као ино стра ни суд ако је то пред ви ђе но ме ђу на род ним уго во ром 
и ако санк ци ју из рек не и до ма ћи суд пре ма кри вич ном за ко но дав-
ству Со ци ја ли стич ке Фе де ра тив не Ре пу бли ке Ју го сла ви је.

(3) Над ле жан суд до но си пре су ду у ве ћу из чла на 23. став 6. 
ово га за ко на без при су ства стра на ка.

(4) Ме сна над ле жност су да од ре ђу је се пре ма по след њем 
пре би ва ли шту осу ђе ног ли ца у Со ци ја ли стич кој Фе де ра тив ној 
Ре пу бли ци Ју го сла ви ји, а ако осу ђе но ли це ни је има ло пре би ва-
ли ште у Со ци ја ли стич кој Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го сла ви ји  – 
пре ма ме сту ро ђе ња. Ако осу ђе но ли це ни је има ло пре би ва ли ште 
ни ти је ро ђе но у Со ци ја ли стич кој Фе де ра тив ној Ре пу бли ци Ју го-
сла ви ји, са ве зни суд ће од ре ди ти је дан од ствар но над ле жних су-
до ва пред ко јим ће се спро ве сти по сту пак.

(5) Ствар но над ле жан суд је суд од ре ђен ре пу блич ким, од но сно 
по кра јин ским за ко ни ма, а за вој на ли ца  – пр во сте пе ни вој ни суд.
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(6) У из ре ку пре су де из ста ва 3. овог чла на суд ће уне ти пот-
пу ну из ре ку и на зив су да из ино стра не пре су де и из ре ћи ће санк-
ци ју. У обра зло же њу пре су де из не ће раз ло ге ко ји ма се ру ко во дио 
при ли ком из ри ца ња санк ци ја.

(7) Про тив пре су де мо гу из ја ви ти жал бу јав ни ту жи лац и 
осу ђе ни или ње гов бра ни лац.

(8) Ако стра ни др жа вља нин осу ђен од до ма ћег су да или ли це 
овла шће но уго во ром под не се мол бу пр во сте пе ном су ду да осу ђе-
ни из др жа ва ка зну у сво јој зе мљи, пр во сте пе ни суд ће по сту пи ти 
по ме ђу на род ном уго во ру.

В. За кон о обли га ци о ним од но си ма (об ја вљен у „Слу жбе ном 
ли сту СФРЈ”, бр. 29/78, 39/85, 45/89, 57/89 и „Слу жбе ном лист 

СРЈ”, број 31/93)

21. Чл. 199. и 200. За ко на о обли га ци о ним од но си ма про пи-
су ју, из ме ђу оста лог, да сва ко ко је пре тр пео страх, фи зич ки бол и 
ду шев ну пат њу због по вре де ње го вих пра ва лич но сти има пра во, 
у за ви сно сти од тра ја ња и ја чи не пат ње, да ту жи ра ди фи нан сиј ске 
на кна де пред пар нич ним су до ви ма, као и да тра жи дру ге об ли ке 
обе ште ће ња „ко је би мо гло” пру жи ти од го ва ра ју ће не ма те ри јал но 
за до во ље ње.

Г. Прак са Вр хов ног ка са ци о ног су да

22. У пред ме ти ма фак тич ки слич ним овом, Вр хов ни ка са ци-
о ни суд Ре пу бли ке Ср би је утвр ђи вао је да је хап ше ње по је ди на ца 
осу ђе них у „Ре пу бли ци Срп ској Кра ји ни” ко ји слу же сво је ка зне у 
за тво ри ма у Ср би ји не за ко ни то (ви ди, на при мер, пре су да Вр хов ног 
ка са ци о ног су да Рев. 1031⁄11 од 30. ма ја 2012. го ди не). Вр хов ни суд 
је на вео да фор мал ни зах тев чла на 520. За ко ни ка о кри вич ном по-
ступ ку, пре ма ком за твор ску ка зну мо ра по твр ди ти до ма ћи суд, ни је 
ис пу њен. Он је утвр дио да по је дин ци у том слу ча ју има ју пра во на 
на кна ду због про це сних не до ста та ка у ве зи са њи хо вим хап ше њем.

ПРА ВО

I. LO CUS STAN DI

23. Суд кон ста ту је да је под но си лац пред став ке пре ми нуо 2014. 
го ди не, на кон под но ше ња ове пред став ке, као и же љу ње го ве су пру-
ге и де це да на ста ве са пред став ком пред Су дом.

24. Вла да се ни је су прот ста ви ла њи хо вој же љи.
25. Суд је већ пре су ђи вао да нај бли жи срод ник или на след-

ни ци мо гу у на че лу на ста ви ти са пред став ком, под усло вом да он 
или она има ју до вољ но ин те ре са у пред ме ту (ви ди Cen tre for Le-
gal Re so ur ces у име Va len tin Câmpeanu про тив Ру му ни је [ВВ], број 
47848/08, став 97, ЕЦ ХР 2014).

26. Суд, сто га, при хва та да су пру га и де ца под но си о ца пред став-
ке има ју за ко ни то пра во да на ста ве са пред став ком у ње го во име и 
да мо ра да на ста ви са раз ма тра њем пред став ке на зах тев го спо ђе То-
ме Ми тро вић, го спо ди на Мла де на Ми тро ви ћа, го спо ди на Ми ло ра да 
Ми тро ви ћа и го спо ђе Рад ми ле Си ро ћук. Суд ће се да ље по зи ва ти на 
по кој ног го спо ди на Ми тро ви ћа као на „под но си о ца пред став ке”.

II. НА ВОД НА ПО ВРЕ ДА ЧЛА НА 5. СТАВ 1. КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

27. Под но си лац пред став ке при ту жу је се пре ма чла ну 5. став 
1 (а) Кон вен ци је да ње го во ли ше ње сло бо де од 7. ју ла 2010. го ди не 
до 15. но вем бра 2012. го ди не ни је би ло за ко ни то. Ре ле вант ни део 
тог чла на гла си ка ко сле ди:

„1. Сва ко има пра во на сло бо ду и без бед ност лич но сти. Ни-
ко не мо же би ти ли шен сло бо де осим у сле де ћим слу ча је ви ма и у 
скла ду са за ко ном про пи са ним по ступ ком:

а) у слу ча ју за ко ни тог ли ше ња сло бо де на осно ву пре су де 
над ле жног су да;

....”
28. Вла да по ри че сва ку по вре ду.

A. До пу ште ност

1. Ис цр пље ност до ма ћих прав них ле ко ва

29. У пи са ним за па жа њи ма од 20. ма ја 2015. го ди не Вла да 
је твр ди ла да пар нич ни пред мет под но си о ца пред став ке у ве зи са 

су штин ски истом при ту жбом као што је она до ста вље на Су ду још 
ни је ре шен пред Вр хов ним ка са ци о ним су дом и да, пре ма то ме, 
пред став ку тре ба од ба ци ти као пре у ра ње ну. У до дат ним ин фор ма-
ци ја ма од 7. де цем бра 2015. го ди не, ме ђу тим, Вла да је оба ве сти ла 
Суд да је Вр хов ни ка са ци о ни суд од ба цио под но си о че ву ре ви зи ју 
и да је по сту пак, пре ма то ме, за вр шен.

30. Суд под се ћа да је на под но си о цу пред став ке, ка да по сто-
ји ви ше до ступ них де ло твор них прав них ле ко ва, да иза бе ре прав-
ни лек ко ји ће ко ри сти ти (ви ди Airey про тив Ир ске, пре су да од 9. 
ок то бра 1979. го ди не, се ри ја A број 32, стр. 12, став 2.). Суд кон-
ста ту је да је под но си лац пред став ке већ уло жио исту пред став ку 
пред Устав ним су дом и да је суд до нео од лу ку о ње ној осно ва но-
сти (ви ди ст. 16. и 17. у гор њем тек сту). Пре ма то ме, од под но си-
о ца пред став ке се оправ да но ни је мо гло оче ки ва ти да кре не још 
јед ним прав ним пу тем „мо гу ћег обе ште ће ња”. У сва ком слу ча ју, 
под но си лац пред став ке је сте ко ри стио прав ни лек пред пар нич-
ним су до ви ма до Вр хов ног ка са ци о ног су да.

31. У све тлу ових окол но сти, Суд на ла зи да је под но си лац 
пред став ке за и ста ис цр пео све до ма ће прав не ле ко ве у сми слу чла-
на 35. став 1. Кон вен ци је и од би ја при мед бу Вла де с тим у ве зи.

2. Зло у по тре ба пра ва на по је ди нач ну пред став ку

32. Вла да је твр ди ла да је под но си лац пред став ке про пу стио 
да Суд оба ве сти о пар нич ном по ступ ку ко ји је по кре нуо и ко ји се 
од но сио на су штин ски исте при ту жбе као при ту жбе до ста вље не 
Су ду. Она је твр ди ла да је ово ва жна ин фор ма ци ја и да про пуст да 
се она до ста ви тре ба сма тра ти зло у по тре бом пра ва на по је ди нач ну 
пред став ку.

33. Суд под се ћа да се пред став ка мо же од ба ци ти као зло у по-
тре ба пра ва на по је ди нач ну пред став ку у сми слу чла на 35. став 
3 (a) Кон вен ци је ако је, из ме ђу оста лих раз ло га, за сно ва на на ла-
жним ин фор ма ци ја ма (ви ди Ke rec has hvi li про тив Гру зи је (од лу ка), 
број 5667/02, 2. мај 2006. го ди не; Bag he ri и Ma li ki про тив Хо лан-
ди је (од лу ка), број 30164/06, 15. мај 2007. го ди не; Po znan ski и дру-
ги про тив Не мач ке (од лу ка), број 25101/05, 3. јул 2007. го ди не; и 
Si mit zi-Pa pac hri stou и дру ги про тив Грч ке (од лу ка), број 50634/11, 
став 36, 5. но вем бар 2013. го ди не) или ако су зна чај не ин фор ма ци-
је и до ку мен та на мер но из о ста вље ни, би ло да су по зна ти од са мог 
по чет ка (ви ди Ke rec has hvi li, ци ти ра на у гор њем тек сту) или ка да 
је до шло до но вог зна чај ног раз во ја до га ђа ја то ком по ступ ка (ви ди 
Pre de scu про тив Ру му ни је, број 21447/03, ст. 25 –27, 2. де цем бар 
2008. го ди не; и Та та ло вић и Де кић про тив Ср би је (од лу ка), број 
15433/07, 29. мај 2012. го ди не). Ме ђу тим, сва ко из о ста вља ње ин-
фор ма ци ја не пред ста вља зло у по тре бу; ин фор ма ци је о ко ји ма је 
реч мо ра ју се ти ца ти са ме ср жи пред ме та (ви ди, на при мер, Ко ма-
ти но вић про тив Ср би је (од лу ка), број 75381/10, 29. ја ну ар 2013. 
го ди не).

34. Ако се вра ти мо на пред мет ни слу чај, Суд кон ста ту је да је 
под но си лац пред став ке за и ста про пу стио да Суд оба ве сти о пар-
нич ном по ступ ку у пи та њу. Суд кон ста ту је, ме ђу тим, да је под-
но си лац пред став ке до био од лу ку Устав ног су да пре под но ше ња 
пред став ке. Он да ље кон ста ту је да ни сам Устав ни суд ни је сма-
трао да је пар нич ни по сту пак пре пре ка за од лу чи ва ње о осно ва-
но сти под но си о че ве устав не жал бе. По што је под но си лац пред-
став ке ис цр пео све до ма ће прав не ле ко ве у овом пред ме ту, ње гов 
из бор да на до ма ћем ни воу ко ри сти дру ги пут на кон под но ше ња 
пред став ке ни је ни ка ко мо гао да Суд до ве де у за бу ну при раз ма-
тра њу овог пред ме та. Суд би сло бод но мо гао да пред став ку про-
гла си не до пу ште ном да је под но си лац пред став ке имао успе ха у 
пар нич ном по ступ ку и до био на кна ду, а да је про пу стио да Суд 
оба ве сти о тој чи ње ни ци (упо ре ди ти по слич но сти и су прот но сти 
са Ca bal le ro Ra mi rez про тив Шпа ни је (од лу ка), број 24902/11, 3. 
но вем бар 2016. го ди не, ст. 35 –40). Под но си лац пред став ке, ме ђу-
тим, ни је имао успе ха у пар нич ном по ступ ку, па се то пи та ње не 
по ста вља.

35. Суд, пре ма то ме, од би ја при мед бу Вла де у ве зи са зло у по-
тре бом пра ва на по је ди нач ну пред став ку.

3. За кљу чак

36. Суд кон ста ту је да пред став ка ни је очи глед но нео сно ва на 
у сми слу чла на 35. став 3 (а) Кон вен ци је. Он да ље кон ста ту је да 
она ни је не до пу ште на ни по јед ном дру гом осно ву. Она се, пре ма 
то ме, мо ра про гла си ти до пу ште ном.
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37. Под но си лац пред став ке је твр дио да је ње го вим ли ше њем 
сло бо де од 7. ју ла 2010. го ди не до 15. но вем бра 2012. го ди не на 
осно ву пре су де „су да” ен ти те та ко ји Вла да Ту же не др жа ве ни је 
при зна ла по вре ђе но ње го во пра во на сло бо ду га ран то ва но чла ном 
5. Кон вен ци је. Он је твр дио да је због про пу ста до ма ћих су до ва да 
по сту па ју пре ма по ступ ку за при зна ње стра не од лу ке у кри вич-
ним пи та њи ма ње го во ли ше ње сло бо де би ло не за ко ни то.

38. Вла да је оспо ри ла тврд ње под но си о ца пред став ке. Она 
је нај ви ше по но ви ла обра зло же ње ко је је Устав ни суд по ну дио у 
ње го вој од лу ци у ве зи са пред мет ним слу ча јем (ви ди став 17. у 
гор њем тек сту).

39. Суд на по чет ку кон ста ту је су штин ску ва жност га ран ци ја 
са др жа них у чла ну 5. за обез бе ђе ње пра ва по је ди на ца у де мо кра-
ти ји да не бу ду у про из вољ ном при тво ру од стра не вла сти. Из тог 
раз ло га је Суд стал но на гла ша вао у сво јој прак си да сва ко ли ша ва-
ње сло бо де мо ра би ти за ко ни то (ви ди, ме ђу мно гим дру гим ауто-
ри те ти ма, El-Ma sri про тив Бив ше Ју го сло вен ске Ре пу бли ке Ма ке-
до ни је [ВВ], број 39630/09, став 230, ЕЦ ХР 2012; и Cha hal про тив 
Ује ди ње ног Кра љев ства, 15. но вем бар 1996. го ди не, став 118, Из-
ве шта ји о пре су да ма и од лу ка ма 1996-V).

40. Да би се ис пу нио зах тев за ко ни то сти, ли ша ва ње сло бо-
де мо ра би ти „у скла ду са по ступ ком пред ви ђе ним за ко ном”. То 
зна чи да он мо ра би ти пре ма ма те ри јал ним и про це сним пра ви ли-
ма на ци о нал ног пра ва (Del Río Pra da про тив Шпа ни је [ВВ], број 
42750/09, став 125, ЕЦ ХР 2013) или ме ђу на род ног пра ва, пре ма 
слу ча ју (ви ди, ме ђу мно гим дру гим ауто ри те ти ма, Me dvedyev и 
дру ги про тив Фран цу ске [ВВ], број 3394/03, став 79, ЕЦ ХР 2010; и 
To ni o lo про тив Сан ма ри на и Ита ли је, број 44853/10, став 46, 26. 
јун 2012. го ди не).

41. Члан 5. став 1. Кон вен ци је са др жи ис црп ну ли сту до зво-
ље них осно ва за ли ша ва ње сло бо де. Ни ка кво ли ша ва ње сло бо де 
не ће би ти за ко ни то, осим ако ни је за сно ва но на не ком од осно ва 
утвр ђе них у под ста во ви ма (а) до (ђ) чла на 5. став 1.

42. Ако се вра ти мо на пред мет ни слу чај, Суд кон ста ту је да је 
под но си о ца пред став ке за уби ство осу дио суд ко ји је функ ци о ни-
сао ван прав ног си сте ма Ср би је. Он је за тим пре ба чен у за твор у 
Ср би ји ра ди ослу же ња ка зне. Суд да ље кон ста ту је да ор га ни Ср би-
је ни су во ди ли ни ка кав по сту пак за при зна ва ње стра не од лу ке ка-
ко про пи су ју ре ле вант не од ред бе За ко ни ка о кри вич ном по ступ ку 
ко ји је та да био на сна зи (ви ди став 20. у гор њем тек сту). Вр хов ни 
ка са ци о ни суд је за у зео став да је про пу шта ње та квог по ступ ка у 
пред ме ти ма су штин ски слич ним овом пред ме ту не за ко ни то (ви-
ди став 22. у гор њем тек сту). Обра зло же ње Устав ног су да у ве зи 
са истим пи та њем ни је су прот но овом за кључ ку за то што је он, 
та ко ђе, утвр дио да ре ле вант ни по сту пак ни је при ме њен у слу ча ју 

под но си о ца пред став ке. Устав ни суд је, ме ђу тим, за у зео став да 
пра во под но си о ца пред став ке на сло бо ду ни је по вре ђе но за то што 
је ње го во ли ше ње сло бо де би ло „про пор ци о нал но” кри вич ном де-
лу ко је је по чи нио (ви ди став 17. у гор њем тек сту).

43. Суд сма тра да би, чак и ка да је про пор ци о нал ност фак-
тор ко ји тре ба узе ти у об зир при оце ни да ли ли ша ва ње сло бо де 
ис пу ња ва зах тев чла на 5. став 1. Кон вен ци је, она би ла ре ле вант-
на са мо под пред у сло вом да је то ли ша ва ње сло бо де за ко ни то. У 
том сми слу, Суд кон ста ту је да је ли ше ње сло бо де на осно ву од лу ке 
стра ног су да ко ју ор га ни Ср би је ни су при зна ли у од го ва ра ју ћем по-
ступ ку ip so fac to не за ко ни то пре ма пра ви ли ма до ма ћег пра ва (упо-
ре ди ти по слич но сти и су прот но сти са Drozd и Ja no u sek про тив 
Фран цу ске и Шпа ни је, 26. јун 1992. го ди не, ст. 107. и 110, се ри ја 
A број 240). У пред мет ном слу ча ју је ја сно да до ма ћи ор га ни ни су 
спро ве ли од го ва ра ју ћи по сту пак ко ји се зах те ва до ма ћим пра вом за 
при зна ва ње стра не од лу ке у кри вич ним пи та њи ма. Суд сма тра да с 
об зи ром да је под но си лац пред став ке био ли шен сло бо де на осно ву 
од лу ке ко ја ни је при зна та на до ма ћем ни воу, и у не до стат ку не ке 
дру ге осно ве у до ма ћем пра ву за ли ше ње сло бо де, зах тев за ко ни то-
сти са др жан у чла ну 5. став 1. ни је ис пу њен. Суд, пре ма то ме, сма-
тра да је ли ше ње сло бо де под но си о ца пред став ке од 7. ју ла 2010. 
го ди не до 15. но вем бра 2012. го ди не би ло не за ко ни то.

44. Пре ма то ме, до шло је до по вре де чла на 5. став 1. Кон вен-
ци је.

III. ПРИ МЕ НА ЧЛА НА 41. КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

45. Члан 41. Кон вен ци је про пи су је:
„Ка да Суд утвр ди пре кр шај Кон вен ци је или про то ко ла уз њу, 

а уну тра шње пра во Ви со ке стра не уго вор ни це у пи та њу омо гу ћа-
ва са мо де ли мич ну од ште ту, Суд ће, ако је то по треб но, пру жи ти 
пра вич но за до во ље ње оште ће ној стран ци.” 

46. Под но си лац пред став ке ни је под нео зах тев за пра вич но 
за до во ље ње. Пре ма то ме, Суд сма тра да не ма осно ва да му се на 
име то га до су ди би ло ка кав из нос.

ИЗ ТИХ РАЗ ЛО ГА, СУД, ЈЕД НО ГЛА СНО,

1. Про гла ша ва пред став ку до пу ште ном;
2. Утвр ђу је да је до шло до по вре де чла на 5. став 1. Кон вен ци је.

Са ста вље но на ен гле ском је зи ку и до ста вље но у пи са ној 
фор ми на дан 21. мар та 2017. го ди не, у скла ду са пра ви лом 77 ст. 
2. и 3. По слов ни ка Су да.

Step hen Phil lips
Се кре тар

He le na Jäderblom
Пред сед ник

Д РУ 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
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На осно ву чла на 175. став 4, чла на 179. став 4, чла на 239. и чла на 249. став 1. За ко на о ва зду шном са о бра ћа ју („Слу жбе ни гла сник 

РС”, бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15  – др. за кон), 
Ди рек тор Ди рек то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је до но си

П РА  В И Л  Н И К

o по твр да ма о об у че но сти ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља и цен три ма за обу ку

I. УВОД НЕ ОД РЕД БЕ

Пред мет Пра вил ни ка

Члан 1.
Овим пра вил ни ком про пи су ју се бли же раз вр ста ва ње ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља, усло ви под ко ји ма се из да је, ме-

ња, су спен ду је или ста вља ван сна ге по твр да о об у че но сти ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља, обра зац по твр де о об у че но сти 
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ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља, усло ви под ко ји ма се из да-
је, ме ња, су спен ду је и ста вља ван сна ге по твр да о пра ву на об у ча-
ва ње ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља, вре мен ски пе ри од на 
ко ји се из да је по твр да о пра ву на об у ча ва ње ва зду хо плов но-ме те-
о ро ло шког осо бља и обра зац по твр де о пра ву на об у ча ва ње ва зду-
хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља.

Зна че ње из ра за 
Члан 2.

По је ди ни из ра зи и скра ће ни це ко ји се ко ри сте у овом пра вил-
ни ку има ју сле де ће зна че ње:

1) AIR MET ин фор ма ци ја (AIR MET in for ma tion) је ин фор ма-
ци ја ко ју из да је би ро за ме те о ро ло шко бде ње, а ко ја се од но си на 
ја вља ње или оче ки ва но ја вља ње од ре ђе них ме те о ро ло шких по ја ва 
на ру ти, ко је мо гу да ути чу на без бед ност ле те ња ва зду хо пло ва на 
ма лим ви си на ма, а ко је ни су укљу че не у већ из да ту прог но зу за 
ле то ве на ма лим ви си на ма у по сма тра ној обла сти ин фор ми са ња у 
ле ту или ње ној по до бла сти;

2) бри финг (bri e fing) је усме ни ко мен тар о по сто је ћим и/или 
оче ки ва ним ме те о ро ло шким усло ви ма; 

3) ICAO (In ter na ti o nal Ci vil Avi a tion Or ga ni za tion) је скра ће-
ни ца ко ја озна ча ва Ме ђу на род ну ор га ни за ци ју ци вил ног ва зду хо-
плов ства;

4) ме те о ро ло шка ин фор ма ци ја (me te o ro lo gi cal in for ma tion) 
je ме те о ро ло шки из ве штај, анализa, прогнозa и сва ки дру ги ис каз 
ко ји се од но си на по сто је ће или оче ки ва не ме те о ро ло шке усло ве;

5) ме те о ро ло шке кон сул та ци је (me te o ro lo gi cal con sul ta tion) 
је раз го вор са ме те о ро ло гом или дру гим ква ли фи ко ва ним ли цем 
о по сто је ћим и/или оче ки ва ним ме те о ро ло шким усло ви ма ко ји се 
од но се на лет, укљу чу ју ћи да ва ње од го во ра на по ста вље на пи та ња;

6) ме те о ро ло шки из ве штај (me te o ro lo gi cal re port) је ин фор-
ма ци ја о осмо тре ним ме те о ро ло шким усло ви ма ко ји се од но се на 
од ре ђе но вре ме и ло ка ци ју;

7) област ин фор ми са ња ва зду хо пло ва у ле ту (flight in for ma tion 
re gion, FIR) је ва зду шни про стор од ре ђе них ди мен зи ја у ко јем се 
пру жа ју услу ге ин фор ми са ња ва зду хо пло ва у ле ту и уз бу њи ва ња;

8) овла шће ње ин струк то ра (in struc tor ra ting) је са став ни део 
по твр де о об у че но сти ко јим се по твр ђу је да је има лац овла шће ња 
оспо со бљен да вр ши прак тич ну обу ку и спро во ди прак тич не ис-
пи те кан ди да та;

9) овла шће ње про це њи ва ча (com pe ten ce as ses sor ra ting) је са-
став ни део по твр де о об у че но сти ко јим се по твр ђу је да је има лац 
овла шће ња оспо со бљен да вр ши про це ну струч но сти ва зду хо-
плов но-ме те о ро ло шког осо бља;

10) по твр да о об у че но сти (cer ti fi ca te of competencе) је ис-
пра ва ко јом се по твр ђу је да је њен има лац оспо со бљен да оба вља 
струч не по сло ве у скла ду са сте пе ном струч но сти и овла шће њем 
ко ја су у њу упи са на;

11) про це на струч но сти (as ses sment of competencе) је про-
ве ра оспо со бље но сти ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља за 
при ме ну сте че ног те о риј ског и прак тич ног зна ња на рад ном ме сту, 
од но сно про ве ра ве шти на из вр ша ва ња опе ра тив ног по сла за ко ји 
је то осо бље об у че но;

12) SIG MET ин фор ма ци ја (SIG MET in for ma tion) је ин фор ма-
ци ја ко ју из да је би ро за ме те о ро ло шко бде ње, а ко ја се од но си на 
ја вља ње или оче ки ва но ја вља ње на ру ти од ре ђе них вре мен ских и 
дру гих по ја ва у ат мос фе ри ко је мо гу да ути чу на без бед ност ле те-
ња ва зду хо пло ва;

13) сте пен струч но сти (le vel of competencе) је са став ни део 
по твр де о об у че но сти ко јим се утвр ђу је ни во струч но сти има о ца 
по твр де и ко јим су од ре ђе ни по сло ви ко је он мо же оба вља ти на 
осно ву по твр де;

14) струч ност (com pe tency) је спо соб ност ва зду хо плов но-
ме те о ро ло шког осо бља да при ме ни сте че но те о риј ско зна ње на 
рад ном ме сту, као и ве шти на из вр ша ва ња опе ра тив ног по сла;  

15) CE FR (Com mon Euro pean Fra me work of Re fe ren ce for Lan-
gu a ges) је скра ће ни ца ко ја озна ча ва За јед нич ки европ ски ре фе-
рент ни оквир за је зи ке  – гло бал на ска ла;

16) WMO (World Мeteorological Оrganization) је скра ће ни ца 
ко ја озна ча ва Свет ску ме те о ро ло шку ор га ни за ци ју. 

Раз вр ста ва ње ва зду хо плов но-метеоролошкoг oсoбља
Члан 3.

Ва зду хо плов но-метеоролошкo oсoбље је осо бље ко је ра ди 
на рад ним ме сти ма ко ја су ус по ста вље на са ци љем да се обез бе ди 
ефи ка сно пру жа ње ва зду хо плов них ме те о ро ло шких услу га. 

У за ви сно сти од сте пе на струч но сти ва зду хо плов но-ме те о ро-
ло шко осо бље се раз вр ста ва на:

1) аеро дром ске ме те о ро ло шке тех ни ча ре;
2) ва зду хо плов не прог но сти ча ре (аеро дром ске и об ла сне).
Аеро дром ски ме те о ро ло шки тех ни чар кон ти ну и ра но пра ти ме-

те о ро ло шке усло ве на аеро дро му, вр ши ва зду хо плов на осма тра ња и 
бе ле жи ме те о ро ло шке по ја ве и еле мен те ва жне за ва зду хо плов ство, 
из ра ђу је ме те о ро ло шке из ве шта је о ва зду хо плов ним осма тра њи ма, 
вр ши кон тро лу са др жа ја и ква ли те та ин фор ма ци ја у обла сти над-
ле жно сти, до ста вља ме те о ро ло шке ин фор ма ци је ко ри сни ци ма на 
аеро дро му, ша ље ме те о ро ло шке из ве шта је у ва на е ро дром ску раз ме-
ну, из да је до ку мен та ци ју за лет, вр ши бри финг и пру жа дру ге услу ге 
из де ло кру га ра да аеро дром ског ме те о ро ло шког тех ни ча ра. 

Аеро дром ски прог но сти чар кон ти ну и ра но пра ти и ана ли зи-
ра ме те о ро ло шке усло ве ко ји ути чу на ле те ње у зо ни аеро дро ма, 
из ра ђу је прог но зу за аеро дром и прог но зу за сле та ње и по ле та ње, 
из ра ђу је упо зо ре ња за аеро дром, вр ши кон тро лу са др жа ја и ква-
ли те та ин фор ма ци ја у обла сти над ле жно сти, ди стри бу и ра ме те-
о ро ло шке ин фор ма ци је ко ри сни ци ма, вр ши ме те о ро ло шке кон-
сул та ци је и пру жа дру ге услу ге из де ло кру га ра да аеро дром ског 
прог но сти ча ра. 

Об ла сни прог но сти чар кон ти ну и ра но пра ти и ана ли зи ра ме-
те о ро ло шке усло ве у обла сти ин фор ми са ња у ле ту (FIR) за ко ју је 
над ле жан, из ра ђу је ва зду хо плов не прог но зе у ви ду по ру ка и ва-
зду хо плов них ме те о ро ло шких ка ра та за ле то ве на ма лим ви си на-
ма, вр ши ана ли зу и об ра ду спе ци јал них упо зо ре ња и из ве шта ја из 
ва зду ха при мље них од ва зду хо пло ва у свим фа за ма ле та, из ра ђу је 
AIR MET и SIG MET ин фор ма ци је и ин фор ма ци је на ме ње не тра га-
њу и спа са ва њу, вр ши кон тро лу са др жа ја и ква ли те та ин фор ма-
ци ја у обла сти над ле жно сти, вр ши ко ор ди на ци ју са пру жа о ци ма 
дру гих ва зду хо плов них услу га и ва зду хо плов ним и дру гим ор га-
ни за ци ја ма, ди стри бу и ра ме те о ро ло шке ин фор ма ци је ко ри сни ци-
ма, ко ор ди ни ра пру жа ње ва зду хо плов них ме те о ро ло шких услу га 
и пру жа дру ге услу ге из де ло кру га ра да об ла сног прог но сти ча ра. 

По твр да о об у че но сти ва зду хо плов но-метеоролошкoг oсoбља 

Члан 4.
За оба вља ње по сло ва ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља 

нео п ход но је да ли це по се ду је по твр ду о об у че но сти ва зду хо плов-
но-ме те о ро ло шког осо бља (у да љем тек сту: по твр да о об у че но сти) 
са упи са ним од го ва ра ју ћим сте пе ном струч но сти (аеро дром ског 
ме те о ро ло шког тех ни ча ра, аеро дром ског прог но сти ча ра или об ла-
сног прог но сти ча ра).

Овла шће ња у по твр ди о об у че но сти  

Члан 5.
Има лац по твр де о об у че но сти мо же да стек не сле де ћа овла-

шће ња:
1) овла шће ње ин струк то ра;
2) овла шће ње про це њи ва ча.

II. ЦЕН ТАР ЗА ОБУ КУ  – ПО ТВР ДА О ПРА ВУ НА ОБ У ЧА ВА ЊЕ, 
НА СТАВ НО ОСО БЉЕ И ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈА

Цен тар за обу ку 

Члан 6.
Обу ку ва зду хо плов но-метеоролошкoг oсoбља спро во ди цен-

тар за обу ку ко ји по се ду је по твр ду о пра ву на об у ча ва ње ва зду хо-
плов но-метеоролошкoг oсoбља (у да љем тек сту: по твр да о пра ву 
на об у ча ва ње) из да ту од стра не Ди рек то ра та ци вил ног ва зду хо-
плов ства Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: Ди рек то рат).

По твр ду о пра ву на об у ча ва ње мо же да стек не прав но ли це 
ко је има по слов но се ди ште у Ре пу бли ци Ср би ји.

Сти ца ње по твр де о пра ву на об у ча ва ње

Члан 7.
Зах тев за из да ва ње по твр де о пра ву на об у ча ва ње се под но си 

Ди рек то ра ту и уз зах тев се до ста вља при руч ник о ра ду и при руч-
ник о обу ци.

Уви дом у под не ту до ку мен та ци ју и по сле спро ве де не основ-
не про ве ре Ди рек то рат из да је ре ше ње ко јим утвр ђу је да ли под-
но си лац зах те ва ис пу ња ва усло ве за из да ва ње по твр де о пра ву на 
об у ча ва ње.
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Из да ва њем по твр де о пра ву на об у ча ва ње Ди рек то рат одо-

бра ва при руч ник о ра ду и при руч ник о обу ци.
За из ме не при руч ни ка о обу ци, као и за бит не из ме не при руч ни-

ка о ра ду, цен тар за обу ку је ду жан да при ба ви одо бре ње Ди рек то ра та.

Ру ко во де ћа струк ту ра и на став но осо бље цен тра за обу ку

Члан 8.
Ру ко во де ћу струк ту ру цен тра за обу ку чи не од го вор ни ру ко-

во ди лац и ру ко во ди лац обу кe, ко ји мо гу да бу ду исто ли це.
Од го вор ни ру ко во ди лац је ли це ко је је од го вор но да обез бе ди 

до вољ на фи нан сиј ска и дру га сред ства за спро во ђе ње обу ке пре ма 
одо бре ним при руч ни ци ма. 

Ру ко во ди лац обу ке је ли це од го вор но за спро во ђе ње обу ке 
и пред у зи ма ње ме ра да се обу ка од ви ја у скла ду са про пи си ма и 
про це ду ра ма ко је су пред ви ђе не одо бре ним при руч ни ци ма. 

Цен тар за обу ку мо ра да обез бе ди од го ва ра ју ће на став но осо-
бље ко је чи не на став ни ци те о риј ске обу ке и ин струк то ри прак тич-
не обу ке.

На став но осо бље мо ра да ис пу ни кри те ри ју ме ко ји су утвр-
ђе ни у при руч ни ку о ра ду и да бу де на ли сти на став ни ка те о риј ске 
обу ке, од но сно ли сти ин струк то ра прак тич не обу ке.

Во ђе ње до ку мен та ци је цен тра за обу ку

Члан 9.
Уз по твр ду о пра ву на об у ча ва ње, цен тар за обу ку је ду жан да 

по се ду је и ажу ри ра сле де ћу до ку мен та ци ју:
1) при руч ник о ра ду; 
2) при руч ник о обу ци; 
3) еви ден ци ју ли ца на обу ци (ре ги стар);
4) до си јеа кан ди да та;
5) днев ник обу ке;
6) еви ден ци ју из да тих по твр да о об у че но сти. 

При руч ник о ра ду 

Члан 10.
При руч ник о ра ду цен тра за обу ку са др жи:
1) ли сту са др жа ја, ли сту одо бре них из ме на и ли сту ва же ћих 

стра на;
2) по дат ке о ру ко во де ћој струк ту ри цен тра за обу ку;
3) одо бре не кри те ри ју ме ко је мо ра да ис пу ни на став но осо бље;
4) одо бре не ли сте на став ни ка те о риј ске обу ке, ин струк то ра 

прак тич не обу ке и про це њи ва ча;
5) пра вил ник о ра ду и уну тра шњој ор га ни за ци ји;
6) пра вил ник о си сте му ква ли те та;
7) спи сак и адре су про сто ри ја за спро во ђе ње обу ке;
8) спи сак учи ла, уре ђа ја, опре ме, струч не ли те ра ту ре и ви-

део-ма те ри ја ла ко ји се ко ри сте у обу ци;
9) про це ду ру за спро во ђе ње ис пи та за сти ца ње по твр де о об-

у че но сти, сте пе на струч но сти и овла шће ња ин струк то ра и про це-
њи ва ча, као и дру ге про це ду ре по треб не за спро во ђе ње од ре да ба 
овог пра вил ни ка.

При руч ник о обу ци 

Члан 11.
При руч ник о обу ци са др жи одо бре не про гра ме свих обу ка 

ко је спро во ди цен тар за обу ку, као и ли сте са др жа ја, одо бре них 
из ме на, ва же ћих стра на и ко ри сни ка при руч ни ка.

Про гра ми из ста ва 1. овог чла на мо ра ју да са др же:
1) циљ обу ке;
2) на зив и опис сва ке те ме;
3) ни во по треб ног зна ња;
4) ме то де обу ке;
5) ли те ра ту ру ко ја се ко ри сти у обу ци;
6) уку пан број ча со ва по пред ме ту. 

Еви ден ци ја ли ца на обу ци (ре ги стар)

 Члан 12.
Еви ден ци ја ли ца на обу ци (ре ги стар) са др жи:
1) на зив и адре су цен тра за обу ку;
2) по дат ке о ли ци ма на обу ци (пре зи ме, име и је дин стве ни 

ма тич ни број гра ђа на, од но сно број па со ша за стра не др жа вља не);

3) по дат ке о вр сти обу ке, о по чет ку и за вр шет ку обу ке и о 
пре ки ди ма у вр ше њу обу ке;

4) по дат ке о на став ни ци ма и ин струк то ри ма ко ји вр ше обу ку;
5) по дат ке о по ло же ним ис пи ти ма, сте пе ну струч но сти и 

овла шће њи ма ко је је кан ди дат сте као.

До си је кан ди да та

Члан 13.
До си је кан ди да та са др жи:
1) лич не по дат ке кан ди да та;
2) при ја ву за обу ку;
3) ре ше ње о при је му на обу ку;
4) за пи сни ке о кон сул та ци ја ма са пред мет ним на став ни ци ма;
5) при ја ву за по ла га ње ис пи та; 
6) ре ше ње о спро во ђе њу ис пи та, од но сно о од би ја њу при ја ве 

за по ла га ње ис пи та;
7) из ве штај о спро ве де ним ис пи ти ма; 
8) ис пит ни ма те ри јал;
9) по твр ду о по ло же ним те о риј ским ис пи ти ма, од но сно за вр-

ше ној прак тич ној обу ци; 
10) из ве штај ин струк то ра о спро ве де ним прак тич ним ис пи-

ти ма;
11) зах те ве за из да ва ње по твр де о об у че но сти, упис сте пе на 

струч но сти, про ду же ње ро ка и об но ву ва же ња сте пе на струч но сти 
и упис овла шће ња;

12) ко пи ју по твр де о об у че но сти;
13) ре ше ња о из да ва њу по твр де о об у че но сти, упи су сте пе-

на струч но сти,  про ду же њу ро ка ва же ња и об но ви ва же ња сте пе на 
струч но сти и упи су овла шће ња;

14) ли сте про це не, из ве штај о из вр ше ној про це ни струч но сти 
и дру ги ма те ри јал ре ле ван тан за спро во ђе ње про це не струч но сти; 

15) по твр ду о вре ме ну про ве де ном на од го ва ра ју ћим по сло-
ви ма;

16) дру га до ку мен та ко ја се од но се на кан ди да та, ако је по-
треб но.

Днев ник обу ке

Члан 14.
Днев ник обу ке је до ку мент ко ји са др жи по дат ке о то ку те о-

риј ске и прак тич не обу ке, по дат ке о на став ном са др жа ју ко ји је об-
ра ђен у то ку обу ке, по дат ке о вре ме ну одр жа ва ња и тра ја њу обу-
ке, еви ден ци ју при сут но сти кан ди да та, као и пот пи се ли ца ко ја су 
при су ство ва ла обу ци и пот пи се на став ни ка и ин струк то ра ко ји су 
спро ве ли те о риј ску и прак тич ну обу ку.  

Ако се на обу ци на ла зи ма њи број кан ди да та, цен тар за обу ку 
мо же уме сто днев ни ка обу ке да во ди за пи сник о кон сул та ци ја ма 
са пред мет ним на став ни ком.

Ва же ње по твр де о пра ву на об у ча ва ње

Члан 15.
По твр да о пра ву на об у ча ва ње ва жи нео гра ни че но, из у зев у 

слу ча ју су спен зи је или ста вља ња ван сна ге. 
У то ку ва же ња по твр де о пра ву на об у ча ва ње Ди рек то рат вр-

ши пе ри о дич не про ве ре има о ца по твр де пре ма го ди шњем про гра-
му пе ри о дич них про ве ра.

Из глед и са др жај обра сца по твр де о пра ву на об у ча ва ње дат 
је у При ло гу 1, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов 
са став ни део.

Су спен зи ја по твр де о пра ву на об у ча ва ње

Члан 16.
Ди рек то рат су спен ду је по твр ду о пра ву на об у ча ва ње ако 

утвр ди да цен тар за обу ку не вр ши обу ку на на чин ко ји је про-
пи сан овим пра вил ни ком или при вре ме но пре ста не да ис пу ња ва 
дру ге усло ве про пи са не овим пра вил ни ком.

Су спен зи ја по твр де о пра ву на об у ча ва ње тра је нај ду же шест 
ме се ци, по чев од да на ка да је цен тру за обу ку до ста вље но ре ше ње 
о су спен зи ји.

За вре ме тра ја ња су спен зи је цен тар за обу ку не мо же да вр ши 
обу ку ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља.
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Ре ше њем о су спен зи ји по твр де о пра ву на об у ча ва ње Ди рек-
то рат мо же да на ло жи цен тру за обу ку да от кло ни уоче не не пра-
вил но сти.

Су спен зи ја по твр де о пра ву на об у ча ва ње пре ста је да ва жи 
ис те ком вре ме на на ко је је из ре че на или до но ше њем ре ше ња о 
уки да њу су спен зи је, ако цен тар за обу ку от кло ни уоче не не пра-
вил но сти пре ис те ка су спен зи је.

Ста вља ње ван сна ге по твр де о пра ву на об у ча ва ње

Члан 17.
Ди рек то рат ста вља ван сна ге по твр ду о пра ву на об у ча ва ње:
1) ако утвр ди да је по твр да о пра ву на об у ча ва ње сте че на на 

осно ву фал си фи ко ва не  до ку мен та ци је;
2) ако цен тар за обу ку трај но пре ста не да ис пу ња ва усло ве 

про пи са не овим пра вил ни ком; 
3) ако утвр ди да је цен тар за обу ку зло у по тре био по твр ду о 

пра ву на об у ча ва ње;
4) ако цен тар за обу ку до ис те ка су спен зи је не ис пу ни оба ве-

зе ко је су му на ло же не ре ше њем о су спен зи ји;
5) ако цен тар за обу ку оба ве сти Ди рек то рат да од у ста је од 

спро во ђе ња обу ке. 

III. СТРУЧ НА ОБУ КА ВА ЗДУ ХО ПЛОВ НО-МЕ ТЕ О РО ЛО ШКОГ 
ОСО БЉА 

Вр сте обу ка ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља

Члан 18.
Струч на обу ка ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља је обу-

ка за сти ца ње зна ња и спо соб но сти ко ји су нео п ход ни за пру жа ње 
ме те о ро ло шких услу га у ва зду шном са о бра ћа ју.

Вр сте струч не обу ке ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља су:
1) по чет на обу ка  – обу ка за сти ца ње по твр де о об у че но сти са 

сте пе ном струч но сти аеро дром ског ме те о ро ло шког тех ни ча ра, од-
но сно аеро дром ског прог но сти ча ра; 

2) до дат на обу ка  – обу ка за сти ца ње сте пе на струч но сти об-
ла сног прог но сти ча ра;

3) по себ на обу ка  – обу ка за сти ца ње овла шће ња ин струк то ра, 
од но сно про це њи ва ча.

По чет на обу ка – аеро дром ски ме те о ро ло шки тех ни чар

Члан 19.
По чет ној обу ци за сти ца ње по твр де о об у че но сти са сте пе-

ном струч но сти  аеро дром ског ме те о ро ло шког тех ни ча ра мо же да 
при сту пи ли це ко је ис пу ња ва сле де ће усло ве:

1) има че твр ти сте пен струч не спре ме и зва ње ме те о ро ло шки 
тех ни чар;

2) по се ду је зна ње ен гле ског је зи ка нај ма ње на ни воу В1 по 
CE FR ска ли. 

Обу ка из ста ва 1. овог чла на се са сто ји од те о риј ског и прак-
тич ног де ла.

Те о риј ски део обу ке об у хва та сле де ће предметe:
1) Ва зду хо плов на ме ре ња и осма тра ња;
2) Опа сне ме те о ро ло шке по ја ве ко је ути чу на без бед ност ле-

те ња;
3) ICAO де фи ни ци је и пој мо ви;
4) Ме те о ро ло шке услу ге за ва зду шни са о бра ћај;
5) Из ве шта ва ње, ко ди ра ње и ди се ми на ци ја ме те о ро ло шких 

ин фор ма ци ја;
6) Услу ге у ва зду шном са о бра ћа ју (ATS);
7) Аеро дро ми  – основ на зна ња;
8) Ва зду хо пло ви  – основ на зна ња; 
9) Ме те о ро ло шки аспек ти пла ни ра ња ле те ња;
10) Ва зду хо плов не те ле ко му ни ка ци је;
11) Ме ђу на род ни стан дар ди, пре по ру че на прак са и ва зду хо-

плов ни про пи си;
12) Ен гле ски је зик.
Обу ка из пред ме та Ен гле ски је зик се са сто ји од об на вља ња и 

утвр ђи ва ња зна ња ен гле ског је зи ка ни воа В1 по CE FR ска ли, као 
и од обу ке из струч не тер ми но ло ги је за област ва зду хо плов не ме-
те о ро ло ги је.

Прак тич ни део обу ке се са сто ји у сти ца њу од го ва ра ју ће оспо-
со бље но сти за рад на пру жа њу ва зду хо плов них ме те о ро ло шких 

услу га из над ле жно сти аеро дром ског ме те о ро ло шког тех ни ча ра и 
спро во ди сe на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту у аеро дром ској опе ра-
тив ној рад ној је ди ни ци под над зо ром ин струк то ра. 

По чет на обу ка – аеро дром ски прог но сти чар 

Члан 20.
По чет ној обу ци за сти ца ње по твр де о об у че но сти са сте пе-

ном струч но сти аеро дром ског прог но сти ча ра мо же да при сту пи 
ли це ко је ис пу ња ва сле де ће усло ве:

1) има за вр ше не сту ди је ме те о ро ло ги је и зва ње ди пло ми ра ни 
ме те о ро лог;

2) по се ду је зна ње ен гле ског је зи ка нај ма ње на ни воу В1 по 
CE FR ска ли.

Обу ка из ста ва 1. овог чла на се са сто ји од те о риј ског и прак-
тич ног де ла.

Те о риј ски део обу ке об у хва та сле де ће предметe:
1) Опа сне ме те о ро ло шке по ја ве ко је ути чу на без бед ност ле-

те ња;
2) ICAO де фи ни ци је и пој мо ви;
3) Ме те о ро ло шке услу ге за ва зду шни са о бра ћај;
4) Услу ге у ва зду шном са о бра ћа ју (ATS);
5) Аеро дро ми  – основ на зна ња;
6) Ва зду хо пло ви  – основ на зна ња;
7) Ме те о ро ло шки аспек ти пла ни ра ња ле та;
8) Ва зду хо плов не те ле ко му ни ка ци је;
9) Услу ге ваздухопловнoг ин фор ми са ња (AIS);
10) Ме ђу на род ни стан дар ди и пре по ру че на прак са и ва зду хо-

плов ни про пи си;
11) Ен гле ски је зик.
Обу ка из пред ме та Ен гле ски је зик се са сто ји од об на вља ња и 

утвр ђи ва ња зна ња ен гле ског је зи ка ни воа В1 по CE FR ска ли, као 
и од обу ке из струч не тер ми но ло ги је за област ва зду хо плов не ме-
те о ро ло ги је.

Прак тич ни део обу ке се са сто ји у сти ца њу од го ва ра ју ће 
оспо со бље но сти за рад на пру жа њу ва зду хо плов них ме те о ро ло-
шких услу га из над ле жно сти аеро дром ског прог но сти ча ра и спро-
во ди сe на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту у од го ва ра ју ћој опе ра тив-
ној рад ној је ди ни ци под над зо ром ин струк то ра. 

До дат на обу ка – об ла сни прог но сти чар 

Члан 21.
До дат ној обу ци за сти ца ње по твр де о об у че но сти са сте пе-

ном струч но сти об ла сног прог но сти ча ра мо же да при сту пи ли це 
ко је по се ду је ва же ћу по твр ду о об у че но сти са упи са ним сте пе ном 
струч но сти аеро дром ског прог но сти ча ра.

Обу ка из ста ва 1. овог чла на се са сто ји из прак тич ног де ла и 
об у хва та сти ца ње од го ва ра ју ће оспо со бље но сти за рад на пру жа-
њу ва зду хо плов них ме те о ро ло шких услу га из над ле жно сти об ла-
сног прог но сти ча ра, а спро во ди се на рад ном ме сту у од го ва ра ју-
ћој опе ра тив ној рад ној је ди ни ци под над зо ром ин струк то ра. 

Овла шће ње ин струк то ра 

Члан 22.
Обу ци за сти ца ње овла шће ња ин струк то ра мо же да при сту-

пи ли це ко је по се ду је ва же ћу по твр ду о об у че но сти и има нај ма-
ње три го ди не рад ног ис ку ства у оба вља њу по сло ва аеро дром ског 
ме те о ро ло шког тех ни ча ра, аеро дром ског прог но сти ча ра или об ла-
сног прог но сти ча ра.

По себ на обу ка за сти ца ње овла шће ња ин струк то ра се са сто ји 
из те о риј ског де ла и об у хва та сле де ће пред ме те:

1) Ме то ди ка обу ке;
2) Пси хо ло ги ја.
Има лац по твр де о об у че но сти са овла шће њем ин струк то ра 

пла ни ра, ор га ни зу је и спро во ди прак тич ну обу ку на рад ном ме сту 
у опе ра тив ној рад ној је ди ни ци, спро во ди прак тич не ис пи те и вр-
ши кон ти ну и ра ну обу ку. 

Ва зду хо плов ни прог но сти чар ко ји по се ду је овла шће ње ин-
струк то ра мо ра да у по твр ди о об у че но сти има упи сан сте пен 
струч но сти ко ји је јед нак или ве ћи од сте пе на струч но сти кан ди-
да та ко јег об у ча ва или ис пи ту је. 
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Овла шће ње про це њи ва ча 

Члан 23.
Обу ци за сти ца ње овла шће ња про це њи ва ча мо же да при сту-

пи има лац по твр де о об у че но сти ко ји ис пу ња ва сле де ће усло ве:
1) по се ду је ва же ћи сте пен струч но сти;
2) по се ду је овла шће ње ин струк то ра нај ма ње пет го ди на;
3) у пе ри о ду од 12 ме се ци пре за по чи ња ња по себ не обу ке је 

ак тив но оба вљао по сло ве аеро дром ског ме те о ро ло шког тех ни ча-
ра, аеро дром ског прог но сти ча ра или об ла сног прог но сти ча ра.

По себ на обу ка за сти ца ње овла шће ња про це њи ва ча се са сто-
ји из те о риј ског де ла и об у хва та сле де ће пред ме те:

1) Људ ски фак тор;
2) Прин ци пи про це не;
3) Ме то ди про це не. 
Има лац по твр де о об у че но сти са овла шће њем про це њи ва ча 

пла ни ра и спро во ди про це не струч но сти аеро дром ских ме те о ро-
ло шких тех ни ча ра, од но сно аеро дром ских и об ла сних прог но сти-
ча ра.

Про це њи вач мо ра да у по твр ди о об у че но сти има упи сан сте-
пен струч но сти ко ји је јед нак или ве ћи од сте пе на струч но сти кан-
ди да та ко јег про це њу је. 

Има лац по твр де о об у че но сти са овла шће њем про це њи ва ча 
је ду жан да сва ких шест го ди на за вр ши обу ку за осве же ње зна ња и 
тех ни ка про це њи ва ња.

IV. ПО ТВР ДА О ОБ У ЧЕ НО СТИ  – СТИ ЦА ЊЕ, УПИС И ВА ЖЕ ЊЕ 
СТЕ ПЕ НА СТРУЧ НО СТИ И ОВЛА ШЋЕ ЊА 

Ис пит за сти ца ње по твр де о об у че но сти, сте пе на струч но сти  
и овла шће ња

Члан 24.
Ис пи ту за сти ца ње по твр де о об у че но сти и овла шће ња ко ја 

се упи су ју у ту по твр ду мо же да при сту пи ли це ко је има за вр ше ну 
од го ва ра ју ћу обу ку про пи са ну овим пра вил ни ком. 

Ис пит из ста ва 1. овог чла на спро во ди цен тар за обу ку, на 
осно ву од ре да ба овог пра вил ни ка и при руч ни ка о ра ду.

Ис пит за сти ца ње по твр де о об у че но сти са сте пе ном струч-
но сти аеро дром ски тех ни чар, од но сно прог но сти чар се са сто ји из 
те о риј ског и прак тич ног де ла, а ис пит за сти ца ње сте пе на струч-
но сти об ла сни прог но сти чар се са сто ји из прак тич ног де ла.

Ис пит за сти ца ње овла шће ња ин струк то ра се са сто ји из те о-
риј ског и прак тич ног де ла, а ис пит за сти ца ње овла шће ња про це-
њи ва ча се са сто ји из те о риј ског де ла.

По ла га ње те о риј ског де ла ис пи та

Члан 25.
Те о риј ски део ис пи та се спро во ди на ра чу на ру или пи са ним 

пу тем, уз ко ри шће ње те сто ва, при че му се сма тра да је кан ди дат 
по ло жио ис пит ако тач но од го во ри на нај ма ње 75% пи та ња из сва-
ког пред ме та. 

На кон утвр ђи ва ња ре зул та та ис пи та на став ни ци те о риј ске 
обу ке уно се ре зул та те ис пи та из свог пред ме та у из ве штај о спро-
ве де ним ис пи ти ма и пот пи су ју тај из ве штај.

Кан ди дат ко ји не по ло жи ис пит из не ког од пред ме та про пи-
са них овим пра вил ни ком има пра во да по но во по ла же ис пит из тог 
пред ме та у ро ку ко ји не мо же да бу де кра ћи од 15 да на. 

По ла га ње прак тич ног де ла ис пи та

Члан 26.
По сле успе шно по ло же ног те о риј ског де ла ис пи та кан ди дат 

по ла же прак тич ни део ис пи та ко ји се са сто ји од про ве ре прак-
тич не оспо со бље но сти кан ди да та за рад на по сло ви ма за ко је се 
сти че по твр да о об у че но сти, од но сно упи су је од го ва ра ју ћи сте пен 
струч но сти. 

Прак тич ни део ис пи та за сти ца ње овла шће ња ин струк то ра се 
са сто ји у про ве ри при ме не сте че ног зна ња у из ра ди пла на обу ке и 
де мон стра ци ји за да те те ме у уло зи ин струк то ра.

Кан ди дат има пра во да по ла же прак тич ни део ис пи та нај ви-
ше два пу та.

Прак тич ни део ис пи та кан ди дат по ла же пред ко ми си јом за 
спро во ђе ње ис пи та ко ју фор ми ра цен тар за обу ку.

Ко ми си ју за спро во ђе ње ис пи та са чи ња ва ју пред сед ник ко-
ми си је и два чла на ко ми си је, при че му пред сед ник ко ми си је не мо-
же, по пра ви лу, да бу де ин струк тор ко ји је вр шио прак тич ну обу ку 
кан ди да та.

Сва ли ца ко ја са чи ња ва ју ко ми си ју мо ра ју да се на ла зе на 
ли сти ин струк то ра прак тич не обу ке ко ју је одо брио Ди рек то рат, 
а нај ма ње је дан члан ко ми си је мо ра да по се ду је овла шће ње про-
це њи ва ча.

По завршенoм прак тич ном ис пи ту ко ми си ја оце њу је кан ди-
да та оце ном „по ло жио” или „ни је по ло жио”, уно си оце ну у из ве-
штај о спро ве де ном ис пи ту и пот пи су је тај из ве штај.

Оба ве шта ва ње Ди рек то ра та

Члан 27.
Цен тар за обу ку је ду жан да о вре ме ну и ме сту спро во ђе ња 

обу ке, те о риј ског и прак тич ног де ла ис пи та оба ве сти Ди рек то рат.

Из да ва ње по твр де о об у че но сти

Члан 28.
Кан ди да ту ко ји је успе шно за вр шио по чет ну обу ку и по ло-

жио те о риј ски и прак тич ни део ис пи та, цен тар за обу ку из да је 
по твр ду о об у че но сти са упи са ним степенoм струч но сти аеро-
дром ског ме те о ро ло шког тех ни ча ра, од но сно аеро дром ског прог-
но сти ча ра.

Има о цу по твр де о об у че но сти ко ји је успе шно за вр шио до-
дат ну обу ку и по ло жио прак тич ни део ис пи та, цен тар за обу ку 
упи су је у по твр ду о об у че но сти сте пен струч но сти об ла сног прог-
но сти ча ра.

Има о цу по твр де о об у че но сти ко ји је успе шно за вр шио по-
себ ну обу ку и по ло жио те о риј ски и/или прак тич ни део ис пи та, 
цен тар за обу ку упи су је у по твр ду о об у че но сти овла шће ње ин-
струк то ра, од но сно про це њи ва ча.

Уз зах тев за из да ва ње по твр де о об у че но сти, од но сно упи са 
сте пе на струч но сти или овла шће ња, кан ди дат при ла же из ве штај о 
по ло же ном ис пи ту.

Обра зац по твр де о об у че но сти  

Члан 29.
Обра зац по твр де о об у че но сти се из ра ђу је дво је зич но, на 

срп ском и на ен гле ском је зи ку, на хар ти ји или дру гом ма те ри ја лу 
бе ле бо је, ди мен зи ја 1/8 фор ма та А4.

Хар ти ја или дру ги ма те ри јал ко ји се ко ри сти за из ра ду по-
твр де о об у че но сти мо ра да бу де та кав да спре чи или ја сно по ка же 
би ло ка кве из ме не или бри са ња.

Из глед и са др жај обра сца по твр де о об у че но сти дат је у При-
ло гу 2, ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став-
ни део.

Ва же ње по твр де о об у че но сти, сте пе на струч но сти  
и овла шће ња 

Члан 30.
По твр да о об у че но сти ва жи нео гра ни че но, из у зев у слу ча ју 

су спен зи је или ста вља ња ван сна ге.
Рок ва же ња сте пе на струч но сти ко ји је упи сан у по твр ду о 

об у че но сти је три го ди не, ра чу на ју ћи од да на ка да је кан ди дат по-
ло жио прак тич ни део ис пи та за од го ва ра ју ћи сте пен струч но сти.

У слу ча ју про ду же ња ва же ња сте пе на струч но сти, рок из ста-
ва 2. овог чла на се ра чу на од да ту ма ис ти ца ња ње го вог ва же ња.

Овла шће ње ин струк то ра и про це њи ва ча пре ста ју да ва же ако 
пре ста не да ва жи од го ва ра ју ћи сте пен струч но сти ко ји је упи сан у 
по твр ду о об у че но сти.

У слу ча ју об но ве ва же ња сте пе на струч но сти об на вља се и 
ва же ње овлашћењa ин струк то ра, од но сно про це њи ва ча, ако је 
има лац по твр де об у че но сти по се до вао та овла шће ња. 

Овла шће ње про це њи ва ча пре ста је да ва жи и у слу ча ју ако 
има лац тог овла шће ња не за вр ши обу ку за осве же ње зна ња и тех-
ни ка про це њи ва ња у ро ку про пи са ном у чла ну 23. став 5. овог 
пра вил ни ка.
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Про ду же ње ро ка ва же ња сте пе на струч но сти  

Члан 31.
Зах тев за про ду же ње ро ка ва же ња сте пе на струч но сти ко ји је 

упи сан у по твр ду о об у че но сти се под но си цен тру за обу ку нај ка-
сни је 30 да на пре ис те ка ро ка ва же ња упи са ног сте пе на.

Уз зах тев из ста ва 1. овог чла на има лац по твр де о об у че но сти 
под но си:

1) до каз да у то ку ва же ња сте пе на струч но сти ни је имао пре-
кид у ра ду на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту или да је имао пре кид у 
ра ду, али не ду жи од шест ме се ци у кон ти ну и те ту;

2) из ве штај о из вр ше ној ре дов ној про це ни струч но сти.
Ако је у то ку ва же ња сте пе на струч но сти има лац по твр де о 

об у че но сти имао пре кид у ра ду на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту 
ду жи од шест ме се ци, а кра ћи од 12 ме се ци у кон ти ну и те ту, по-
треб но је да уз зах тев за про ду же ње ро ка ва же ња сте пе на струч-
но сти до ста ви: 

1) до каз о ду жи ни свих пре ки да ра да на од го ва ра ју ћем рад-
ном ме сту; 

2) из ве штај o из вр ше ној ван ред ној про це ни струч но сти.
Ако је у то ку ва же ња сте пе на струч но сти има лац по твр де о 

об у че но сти имао пре кид у ра ду на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту 
ду жи од 12 ме се ци у кон ти ну и те ту, по треб но је да уз зах тев за про-
ду же ње ро ка ва же ња сте пе на струч но сти до ста ви: 

1) до каз о ду жи ни свих пре ки да ра да на од го ва ра ју ћем рад-
ном ме сту; 

2) до каз о из вр ше ној прак тич ној обу ци са ин струк то ром;
3) из ве штај o из вр ше ној ван ред ној про це ни струч но сти.
Ако је има лац по твр де о об у че но сти успе шно за вр шио ван-

ред ну про це ну струч но сти у пе ри о ду од шест ме се ци пре ис те ка 
ро ка ва же ња сте пе на струч но сти не спро во ди се ре дов на про це на 
струч но сти.

Об но ва ва же ња сте пе на струч но сти  

Члан 32.
За об но ву ва же ња сте пе на струч но сти има лац по твр де о об-

у че но сти је ду жан да цен тру за обу ку под не се зах тев за об но ву 
ва же ња, до каз о из вр ше ној прак тич ној обу ци са ин струк то ром и 
до каз о из вр ше ној ван ред ној про це ни струч но сти.

Прак тич на обу ка из ста ва 1. ово га чла на тра је од јед ног до три 
ме се ца, у за ви сно сти од ду жи не пре ки да у ра ду на од го ва ра ју ћем 
рад ном ме сту, при че му тач ну ду жи ну и са др жи ну ове обу ке од ре-
ђу је ин струк тор ко ји ту обу ку спро во ди, у са рад њи са про це њи ва-
чем ко ји по за вр шет ку прак тич не обу ке вр ши про це ну струч но сти.

Из у зет но од ста ва 1. овог чла на, ако је има лац по твр де о об у-
че но сти имао пре кид у ра ду на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту ду жи 
од 36 ме се ци, он је ду жан да пре ван ред не про це не струч но сти за-
вр ши те о риј ску и прак тич ну обу ку за осве же ње зна ња, чи ја ду жи-
на и са др жај се од ре ђу ју у за ви сно сти од ду жи не пре ки да у ра ду 
на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту.

Су спен зи ја и ста вља ње ван сна ге по твр де о об у че но сти

Члан 33.
Ди рек то рат мо же на ло жи ти цен тру за обу ку да су спен ду-

је по твр ду о об у че но сти ако је у то ку про ве ре или ин спек циј ског 
над зо ра утвр ђе но да има лац по твр де ни је вр шио пра ва из по твр де 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ва зду шни са о бра ћај и про пи-
си ма до не тим на осно ву ње га.

За вре ме тра ја ња су спен зи је има лац по твр де о об у че но сти не 
мо же да ко ри сти пра ва из те по твр де.

Цен тар за обу ку ста вља ван сна ге по твр ду о об у че но сти:
1) ако има лац по твр де о об у че но сти при ли ком спро во ђе ње 

ко нач не про це не струч но сти ни је до ка зао струч ност за рад но ме-
сто на ко ме ра ди;

2) на осно ву на ло га Ди рек то ра та, ако је у то ку про ве ре или 
ин спек циј ског над зо ра утвр ђе но да обу ка за по твр ду ни је из вр ше-
на у скла ду са од ред ба ма овог пра вил ни ка или да је по твр да из-
да та на осно ву фал си фи ко ва не до ку мен та ци је или као по сле ди ца 
дру ге не до зво ље не рад ње.

Има лац по твр де о об у че но сти ко ја је су спен до ва на или ста-
вље на ван сна ге је ду жан да по твр ду вра ти цен тру за обу ку у ро ку 
од 15 да на, ра чу на ју ћи од да на ка да је при мио ре ше ње о су спен зи-
ји или ста вља њу по твр де ван сна ге. 

V. ПРО ЦЕ НА СТРУЧ НО СТИ

Ци ље ви про це не струч но сти

Члан 34.
Има лац по твр де о об у че но сти мо же са мо стал но да ра ди на 

од го ва ра ју ћем рад ном ме сту са мо ако се то ком ра да на том рад ном 
ме сту кон ти ну и ра но вр ши  про це на ње го ве струч но сти и ако је на 
про це на ма струч но сти оце њен струч ним за оба вља ње тих по сло ва.

Про це на струч но сти има за циљ да:
1) утвр ди мањ ка во сти у опе ра тив ним по сло ви ма ва зду хо-

плов но-ме те о ро ло шког осо бља и мо гућ но сти уна пре ђе ња;
2) иден ти фи ку је мо гућ но сти уна пре ђе ња по сто је ћег си сте ма 

обу ке ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља; 
3) обез бе ди до ку мен та ци ју и до ка зе о из вр ше ној про це ни. 

Вр сте про це на струч но сти 

Члан 35.
Про це на струч но сти ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља 

се вр ши пре ма ме ђу на род ним стан дар ди ма ICAO и WMO и мо же 
да бу де ре дов на и ван ред на.

Ре дов на про це на струч но сти ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког 
осо бља вр ши се сва ке три го ди не и за по чи ње нај ра ни је шест ме се-
ци пре ис те ка ро ка ва же ња сте пе на струч но сти. 

Го ди шњи план ре дов них про це на струч но сти ва зду хо плов-
но-ме те о ро ло шког осо бља из ра ђу је се до кра ја те ку ће ка лен дар ске 
го ди не за на ред ну го ди ну.

Ван ред на про це на струч но сти ва зду хо плов но-ме те о ро ло-
шког осо бља вр ши се у сле де ћим слу ча је ви ма:

1) ако је има лац по твр де о об у че но сти у то ку ва же ња сте пе-
на струч но сти имао пре кид у ра ду на од го ва ра ју ћем рад ном ме сту 
ду жи од шест ме се ци у кон ти ну и те ту;

2) ако се вр ши про це на струч но сти у ци љу об но ве ва же ња 
сте пе на струч но сти;

3) ако је Ди рек то рат на ло жио цен тру за обу ку да из вр ши про-
це ну струч но сти има о ца по твр де о об у че но сти;

4) у дру гим слу ча је ви ма у ко ји ма по сто ји осно ва на сум ња у 
спо соб ност има о ца по твр де о об у че но сти да са мо стал но оба вља 
по сло ве ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља на од го ва ра ју ћем 
рад ном ме сту.

Ду жно сти про це њи ва ча струч но сти 

Члан 36.
Про це ну струч но сти ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља 

вр ши ли це ко је по се ду је ва же ћу по твр ду о об у че но сти са упи са-
ним овла шће њем про це њи ва ча. 

Про це њи вач струч но сти, у за ви сно сти од вр сте про це не ко ју 
спро во ди, вр ши из бор ме то да за спро во ђе ње про це не струч но сти, 
утвр ђу је пи та ња за про це ну, во ди ли сте про це не кан ди да та то ком 
про це са про це не, да је пре по ру ке и де фи ни ше ро ко ве за по бољ ша-
ње струч но сти. 

Бли же усло ве ко ји се од но се на про цес проценe струч но сти 
ва зду хо плов но-ме те о ро ло шког осо бља, стан дар де и кри те ри ју ме 
за про це ну, фор му и на чин чу ва ња до ку мен та ци је о про це ни, утвр-
ђу је цен тар за обу ку. 

Ре зул та ти про це не струч но сти  

Члан 37.
На осно ву спро ве де не про це не струч но сти про це њи вач оце-

њу је кан ди да та оце ном „стру чан” или „ни је стру чан” ко ју упи су је 
у ли сту про це не.

Кан ди дат се сма тра струч ним ако је ис пу нио све стан дар де 
струч но сти ко ји се зах те ва ју за оба вља ње по сло ва на од го ва ра ју-
ћем рад ном ме сту ва зду хо плов ног ме те о ро ло шког тех ни ча ра, од-
но сно ва зду хо плов ног прог но сти ча ра. 

Ако је на осно ву спро ве де не про це не струч но сти утвр ђе но да 
има лац по твр де о об у че но сти ни је по ка зао до вољ ну струч ност за 
оба вља ње јед ног или ви ше за да та ка у окви ру од го ва ра ју ћег стан-
дар да за сво је рад но ме сто, про це њи вач у ли сту про це не уно си 
пре по ру ку за по бољ ша ње струч но сти кан ди да та и рок у ко ме се 
мо ра ју де фи ни са ти ме ре у том ци љу. 

То ком спро во ђе ња ме ра за по бољ ша ње струч но сти кан ди дат 
ра ди под над зо ром ин струк то ра.
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Успе шност ме ра за по бољ ша ње струч но сти се про ве ра ва по-

но вље ном про це ном струч но сти, ко ја се вр ши у пе ри о ду од три 
ме се ца од спро ве де не про це не струч но сти.

Ако кан ди дат ни је за до во љио и по сле по но вље не про це не 
струч но сти, вр ши се ко нач на про це на струч но сти, у пе ри о ду од 
три ме се ца од спро во ђе ња по но вље не про це не струч но сти. 

Ко нач ну про це ну струч но сти кан ди да та спро во ди тро чла на 
ко ми си ја ко ју обра зу је цен тар за обу ку и ко ју чи не ин струк то ри 
ко ји по се ду ју од го ва ра ју ћи сте пен струч но сти и нај ма ње је дан 
про це њи вач ко ји, по пра ви лу, ни је спро во дио прет ход не про це не 
струч но сти тог кан ди да та.

Ако кан ди дат при ли ком спро во ђе ње ко нач не про це не струч-
но сти ни је до ка зао струч ност нео п ход ну за од го ва ра ју ће рад но ме-
сто, ко ми си ја до ста вља цен тру за обу ку обра зло же ни пред лог за 
ста вља ње ван сна ге ње го ве по твр де о об у че но сти.

VI. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Ва же ње по твр да о пра ву на об у ча ва ње из да тих пре сту па ња 
на сна гу овог пра вил ни ка 

Члан 38.
По твр де о пра ву на об у ча ва ње ва зду хо плов ног ме те о ро ло-

шког осо бља ко је су из да те на осно ву Правилникa о по твр да ма о 
об у че но сти ва зду хо плов ног ме те о ро ло шког осо бља и цен три ма за 
обу ку („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 32/11 и 24/13) пре ста ју да ва же 
ис те ком ро ка на ко ји су из да те.

Обу ка за по че та пре сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка при-
зна је се за сти ца ње по твр да о об у че но сти по од ред ба ма овог пра-
вил ни ка, под усло вом да су обу ка и ис пи ти за вр ше ни у ро ку од 
шест ме се ци од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

Ва же ње по твр да о об у че но сти из да тих пре сту па ња на сна гу 
овог пра вил ни ка  

Члан 39.
По твр де о об у че но сти ва зду хо плов ног ме те о ро ло шког осо-

бља ко је су из да те на осно ву Пра вил ни ка о по твр да ма о об у че но сти 
ва зду хо плов ног ме те о ро ло шког осо бља и цен три ма за обу ку („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 32/11 и 24/13) пре ста ју да ва же да ном ис ти-
ца ња ро ка ва же ња сте пе на об у че но сти ко ји је упи сан у те по твр де, 
а нај ка сни је 12 ме се ци од да на сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка.

По твр де о об у че но сти из ста ва 1. овог чла на за ме ни ће се по-
твр да ма о об у че но сти ко је се из да ју у скла ду са обра сцем ко ји је 
утвр ђен у При ло гу 2. овог пра вил ни ка.

Пре ста нак ва же ња дру гих про пи са

Члан 40.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о по твр да ма о об у че но сти ва зду хо плов ног ме те о ро ло-
шког осо бља и цен три ма за обу ку („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
32/11 и 24/13).

Сту па ње Пра вил ни ка на сна гу

Члан 41.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Број 7/1-01-0008/2017-0001 
У Бе о гра ду, 3. апри ла 2017. го ди не 

Ди рек тор,
Мир ја на Чи зма ров, с.р.
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На осно ву чла на 172. став 2, чла на 173. став 2, чла на 176. 
став 1, чла на 177. став 1, чла на 179. став 4, чла на 239. и чла на 249. 
став 1. За ко на о ва зду шном са о бра ћа ју („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 73/10, 57/11, 93/12, 45/15 и 66/15  – др. за кон), 

Ди рек тор Ди рек то ра та ци вил ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке 
Ср би је до но си 

П РА  В И Л  Н И К

о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о до зво ла ма  
и цен три ма за обу ку пи ло та па ра глај де ра

Члан 1.
У Пра вил ни ку о до зво ла ма и цен три ма за обу ку пи ло та па-

ра глај де ра („Слу жбе ни гла сник РС”, број 61/15), у чла ну 3. став 3. 
тач ка 3) ме ња се и гла си: 

„3) ли це ко је уче ству је у ва зду хо плов ним ма ни фе ста ци ја-
ма, а ко је по се ду је ва же ћу до зво лу пи ло та па ра глај де ра из да ту од 
стра не ва зду хо плов них вла сти стра не др жа ве или дру гог те ла ко је 
је по про пи си ма те др жа ве овла шће но за ње но из да ва ње.”.

Члан 2.
У чла ну 6. став 3. тач ка 4) бри ше се.

Члан 3.
У чла ну 12. тач ка на кра ју тач ке 16) се за ме њу је тач ком и за-

пе том и до да је се тач ка 17), ко ја гла си:
„17) про це ду ру за спро во ђе ње те о риј ских и прак тич них ис-

пи та за сти ца ње до зво ле и овла шће ња.”.

Члан 4.
У чла ну 13. став 2. тач ка на кра ју тач ке 8) се за ме њу је тач ком 

и за пе том и до да је се тач ка 9), ко ја гла си:
„9) збир ку ис пит них пи та ња за те о риј ске ис пи те за сти ца ње 

до зво ле и овла шће ња.”.

Члан 5.
У чла ну 31. став 2. ме ња се и гла си:
„Ако утвр ди да кан ди дат ис пу ња ва усло ве за по ла га ње ис пи-

та Ди рек то рат, у ро ку од 30 да на од да на при је ма при ја ве, до но си 
ре ше ње ко јим се одо бра ва по ла га ње ис пи та и име ну је ис пи ти вач 
за спро во ђе ње ис пи та.”.

Члан 6.
Члан 32. ме ња се и гла си:

„Члан 32.
Кан ди дат за сти ца ње до зво ле пи ло та па ра глај де ра или овла-

шће ња ко ја се упи су ју у ту до зво лу по ла же те о риј ски део ис пи та 
на ра чу на ру или пи са ним пу тем, уз ко ри шће ње те сто ва објек тив-
ног ти па с ви ше стру ким из бо ром од го во ра.

Те о риј ски део ис пи та се спро во ди у цен тру за обу ку, у ро ко-
ви ма ко ји су од ре ђе ни при руч ни ком о ра ду цен тра за обу ку.

Кан ди дат је по ло жио те о риј ски део ис пи та ако тач но од го во-
ри на нај ма ње 75% пи та ња из сва ког пред ме та.

Рок за спро во ђе ње те о риј ског де ла ис пи та је шест ме се ци, 
ра чу на ју ћи од да на ка да је кан ди дат при сту пио по ла га њу ис пи та.

Кан ди дат ко ји не по ло жи те о риј ски део ис пи та за сти ца ње 
до зво ле пи ло та па ра глај де ра или овла шће ња ко ја се упи су ју у ту 
до зво лу, ду жан је да пре по нов ног по ла га ња ис пи та за вр ши до дат-
ну те о риј ску обу ку и да до каз о то ме до ста ви Ди рек то ра ту уз при-
ја ву за по нов но по ла га ње ис пи та.”.

Члан 7.
У чла ну 49. по сле ста ва 2. до да је се став 3, ко ји гла си:
„Ли це ко је је по се до ва ло до зво лу пи ло та па ра глај де ра чи ји је 

рок ва же ња ис те као мо же да об но ви ње но ва же ње ако уз зах тев за 
из да ва ње до зво ле на но вом обра сцу под не се Ди рек то ра ту до каз да 
је у пе ри о ду од три ме се ца пре под но ше ња зах те ва оба вио прак ти-
чан ис пит за сти ца ње до зво ле са овла шће ним ис пи ти ва чем.”.

Члан 8.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Брoj 7/1-01-0009/2017-0001
У Бе о гра ду, 18. апри ла 2017. го ди не

Ди рек тор, 
Мир ја на Чи зма ров, с.р. 

1640
На осно ву чла на 160. За ко на о пен зиј ском и ин ва лид ском 

оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 
101/05  – др. за кон, 63/06  – УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 
108/13, 75/14 и 142/14),

Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и ин ва лид ско 
оси гу ра ње на сед ни ци од 21. апри ла 2017. го ди не, до нео је

ОД  Л У  КУ

о усва ја њу За вр шног ра чу на Ре пу блич ког фон да  
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње  

за пе ри од 1. јануар – 31. децембар 2016. го ди не

1. Усва ја се За вр шни ра чун Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско 
и ин ва лид ско оси гу ра ње за пе ри од 1. јануар  – 31. децембар 2016. 
го ди не, у ко ме су ис ка за ни:
I. Те ку ћи при хо ди 582.892.239.080,09
II.  Те ку ћа при ма ња од про да је не фи нан-

сиј ске имо ви не
35.226.649,68

III.  При ма ња од про да је фи нан сиј ске 
имо ви не и за ду жи ва ња

435.722.683,18 

IV.  Укуп ни при хо ди и при ма ња  
од про да је не фи нан сиј ске имо ви не  
(I + II)

582.927.465.729,77

V. Те ку ћи рас хо ди 583.872.231.171,91
VI.  Те ку ћи из да ци за не фи нан сиј ску 

имо ви ну
224.967.606,01

VII.  Из да ци за на бав ку фи нан сиј ске  
имо ви не и от пла ту кре ди та и зај мо ва

300.847.899,52

VI II.  Укуп ни рас хо ди и из да ци  
за не фи нан сиј ску имо ви ну (V + VI)

584.097.198.777,92

IX. БУ ЏЕТ СКИ ДЕ ФИ ЦИТ (IV  – VI II) 1.169.733.048,15 
X.  Ко рек ци ја бу џет ског де фи ци та за 

утро ше на сред ства те ку ћих при хо да 
и при ма ња од про да је не фи нан сиј ске 
имо ви не 

300.847.899,52

XI.  КО РИ ГО ВА НИ БУ ЏЕТ СКИ  
ДЕ ФИ ЦИТ (IX  – X)

1.470.580.947,67

XII.  Ко рек ци ја ко ри го ва ног бу џет ског 
де фи ци та не рас по ре ђе ним ви шком 
при хо да и при ма ња из ра ни јих го-
ди на

1.470.580.947,67

XI II.  УКУ ПАН РЕ ЗУЛ ТАТ  
ПО СЛО ВА ЊА 

0,00

XIV.  Ко рек ци ја де фи ци та из по сло ва ња 
пре не тим не у тро ше ним сред стви ма 
од при ва ти за ци је 

39.318.956,40

XV.  УКУП НА НОВ ЧА НА СРЕД СТВА  
КО ЈА СЕ ПРЕ НО СЕ У НА РЕД НУ 
ГО ДИ НУ

392.035.888,04

Нов ча на сред ства по осно ву  
при ва ти за ци је у 2016. го ди ни

351.586.444,33

Нов ча на сред ства по осно ву от пла те  
да тих кре ди та у 2016. го ди ни

40.449.443,71
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XVI.  УКУП НА ПРЕ НЕ ТА  
НЕ У ТРО ШЕ НА СРЕД СТВА  
И НЕ РАС ПО РЕ ЂЕ НИ  
ВИ ШАК ПРИ ХО ДА И ПРИ МА ЊА  
ИЗ РА НИ ЈИХ ГО ДИ НА  
У НА РЕД НОЈ ГО ДИ НИ

3.210.891.588,12 

2. За вр шни ра чун за пе ри од 1. јануар  – 31. децембар 2016. го-
ди не до ста вља се Упра ви за Тре зор.

3. Ова од лу ка се об ја вљу је у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли-
ке Ср би је”.

4. Ова од лу ка сту па на сна гу да ном до но ше ња.

08/2 број 022.2-11/19 
У Бе о гра ду, 21. апри ла 2017. го ди не 

Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да  
за пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње

Пред сед ник,
Бра ни слав Ми тро вић, с.р.

1641
На осно ву од ре да ба чл. 5. и 15. За ко на о Аген ци ји за бор бу 

про тив ко руп ци је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 
 – УС, 67/13  – УС, 112/13  – аутен тич но ту ма че ње и 8/15  – УС) у 
по ступ ку за од лу чи ва ње о по сто ја њу по вре де За ко на о Аген ци ји за 
бор бу про тив ко руп ци је про тив Де ја на Ар си ћа из Ра бро ва,

Ди рек тор Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је 13. де цем бра 
2016. го ди не, до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се да је Де јан Ар сић, члан Школ ског од бо ра 
Основ не шко ле „Ми лу тин Ми лан ко вић”, Ра бро во, по сту пио су-
прот но од ред ба ма чла на 27. и чла на 32. став 1. За ко на о Аген ци ји 
за бор бу про тив ко руп ци је, јер је за вре ме вр ше ња јав не функ ци је 
чла на Школ ског од бо ра Основ не шко ле „Ми лу тин Ми лан ко вић”, 
Ра бро во при вред но дру штво „A&M ЦЕН ТРАЛ НО ГРЕ ЈА ЊЕ” 
д.о.о. Ра бро во, чи ји је су вла сник, уче ство ва ло у по ступ ку јав не на-
бав ке бр. 2.3.4.  – 2014. го ди не  – на бав ка ра до ва на во до во ду и ка-
на ли за ци ји за 2014. го ди ну, ко ју је спро во ди ла на ве де на шко ла, на 
осно ву ко је је на ве де но при вред но дру штво са Основ ном шко лом 
„Ми лу тин Ми лан ко вић”, Ра бро во за кљу чи ло Уго вор о ку по про да-
ји број 120 од 10. апри ла 2014. го ди не, а да о су ко бу ин те ре са ко ји 
је имао у на ве де ним си ту а ци ја ма ни је пи сме но оба ве стио Аген ци-
ју за бор бу про тив ко руп ци је;

II. Утвр ђу је се да је Де јан Ар сић по сту пио су прот но од ред би 
чла на 35. став 1. За ко на о Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, 
на тај на чин што ни је, у ро ку од 30 да на од да на из бо ра на јав-
ну функ ци ју од бор ни ка Скуп шти не оп шти не Ку че во, пре нео сво-
ја упра вљач ка пра ва у при вред ном дру штву „A&M ЦЕН ТРАЛ НО 
ГРЕ ЈА ЊЕ” д.о.о. Ра бро во, у ко јем је су вла сник са уде лом од 50%, 
на дру го прав но или фи зич ко ли це ко је ни је по ве за но ли це, да их 
оно, у сво је име, а за ра чун функ ци о не ра, вр ши до пре стан ка јав не 
функ ци је, па му се, на осно ву од ред бе чла на 51. став 1. За ко на о 
Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је, из ри че

МЕ РА ЈАВ НОГ ОБ ЈА ВЉИ ВА ЊА ПРЕ ПО РУ КЕ ЗА РАЗ РЕ-
ШЕ ЊЕ  СА ЈАВ НЕ ФУНК ЦИ ЈЕ ЧЛА НА ШКОЛ СКОГ ОД БО РА 
ОСНОВ НЕ ШКО ЛЕ „МИ ЛУ ТИН МИ ЛАН КО ВИЋ”, РА БРО ВО

III. Оба ве зу је се Де јан Ар сић да у ро ку од 15 да на од да на 
при је ма овог ре ше ња пре не се сво ја упра вљач ка пра ва у при вред-
ном дру штву „A&M ЦЕН ТРАЛ НО ГРЕ ЈА ЊЕ” д.о.о. Ра бро во, на 
прав но или фи зич ко ли це ко је ни је по ве за но ли це и да о то ме до-
ста ви до ка зе Аген ци ји за бор бу про тив ко руп ци је. 

IV. Из ре ка и са же то обра зло же ње овог ре ше ња би ће об ја вље-
ни у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” и у „Слу жбе ном 
гла сни ку оп шти не Ку че во”.

V. Тро шко ве об ја вљи ва ња овог ре ше ња сно си ће Де јан Ар сић.

Обра  зло же  ње

Про тив Де ја на Ар си ћа, чла на Школ ског од бо ра Основ не шко-
ле „Жи во јин Жи ка По по вић”, Ра бро во, ко ја је на осно ву ре ше ња 

Ми ни стар ства про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја бр. 610-00-
436/2016-07 од 19. ју ла 2016. го ди не про ме ни ла на зив у Основ на 
шко ла „Ми лу тин Ми лан ко вић”, Ра бро во (у да љем тек сту: Шко ла) 
и од бор ни ка Скуп шти не оп шти не Ку че во, по слу жбе ној ду жно сти, 
по кре ну ти су по ступ ци оба ве ште њи ма бр. 014-020-00-0033/2015-
11 од 21. апри ла 2015. го ди не и бр. 014-404-00-0052/2015 од 21. 
ма ја 2015. го ди не, ра ди утвр ђи ва ња по сто ја ња по вре де од ре да ба 
чла на 27, чла на 32. став 1. и чла на 35. став 1. За ко на о Аген ци ји за 
бор бу про тив ко руп ци је (у да љем тек сту: За кон о Аген ци ји), због 
то га што је за вре ме вр ше ња јав не функ ци је чла на Школ ског од-
бо ра Шко ле при вред но дру штво „A&M ЦЕН ТРАЛ НО ГРЕ ЈА ЊЕ” 
д.о.о. Ра бро во (у да љем тек сту: При вред но дру штво), чи ји је он 
су вла сник, уче ство ва ло у по ступ ку јав не на бав ке бр. 2.3.4.  – 2014. 
го ди не  – на бав ка ра до ва на во до во ду и ка на ли за ци ји за 2014. го ди-
ну ко ји је спро во ди ла Шко ла, и што је ово при вред но дру штво са 
Шко лом за кљу чи ло Уго вор о ку по про да ји број 120 од 10. апри ла 
2014. го ди не, а да о су ко бу ин те ре са ко ји је имао у на ве де ним си-
ту а ци ја ма ни је оба ве стио Аген ци ју за бор бу про тив ко руп ци је (у 
да љем тек сту: Аген ци ја), као и због то га што у про пи са ном ро ку 
ни је пре нео сво ја упра вљач ка пра ва у При вред ном дру штву.

У сми слу чла на 2. За ко на о Аген ци ји, по ве за но ли це је, по-
ред оста лих, сва ко прав но или фи зич ко ли це ко је се мо же оправ-
да но сма тра ти ин те ре сно по ве за ним са функ ци о не ром,  при ват ни 
ин те рес је би ло ка ква ко рист или по год ност за функ ци о не ра или 
по ве за но ли це, а су коб ин те ре са си ту а ци ја у ко јој функ ци о нер има 
при ват ни ин те рес ко ји ути че, мо же да ути че или из гле да као да 
ути че на по сту па ње функ ци о не ра у вр ше њу јав не функ ци је од но-
сно слу жбе не ду жно сти, на на чин ко ји угро жа ва јав ни ин те рес.

У кон крет ном слу ча ју са Де ја ном Ар си ћем по ве за но ли це је 
При вред но дру штво.

Та ко ђе, има ју ћи у ви ду над ле жно сти школ ског од бо ра про пи-
са не од ред ба ма чла на 57. став 1. За ко на о осно ва ма си сте ма обра-
зо ва ња и вас пи та ња („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 72/09, 52/11, 
55/13, 35/15  – др. про пис, 68/15 и 62/16  – УС), с јед не стра не, и 
над ле жно сти и од го вор но сти ди рек то ра шко ле про пи са не од ред-
ба ма чла на 62. истог за ко на, с дру ге стра не, из ме ђу јав них функ-
ци ја чла на школ ског од бо ра и ди рек то ра исте шко ле по сто ји од нос 
за ви сно сти, над зо ра и кон тро ле, због че га су члан Школ ског од бо-
ра и ди рек тор исте шко ле по ве за на ли ца у сми слу чла на 2. За ко на 
о Аген ци ји.

На осно ву од ре да ба чла на 27. За ко на о Аген ци ји функ ци о нер 
је ду жан да јав ну функ ци ју вр ши та ко да јав ни ин те рес не под-
ре ди при ват ном, да ства ра и одр жа ва по ве ре ње гра ђа на у са ве сно 
и од го вор но вр ше ње јав не функ ци је, да из бе га ва ства ра ње од но са 
за ви сно сти пре ма ли цу ко је би мо гло да ути че на ње го ву не при-
стра сност у вр ше њу јав не функ ци је, а у слу ча ју да не мо же да из-
бег не та кав од нос или та кав од нос већ по сто ји, да учи ни све што 
је по треб но ра ди за шти те јав ног ин те ре са и да не сме да ко ри сти 
јав ну функ ци ју за сти ца ње би ло ка кве ко ри сти или по год но сти за 
се бе или по ве за но ли це.

При ме ном на ве де них за кон ских од ре да ба на утвр ђе но чи ње-
нич но ста ње, оце ње но је да је Де јан Ар сић, као члан Школ ског од-
бо ра, јав ни ин те рес под ре дио при ват ном и јав ну функ ци ју ис ко ри-
стио за сти ца ње ко ри сти за се бе и по ве за но ли це, чи ме је угро зио 
по ве ре ње гра ђа на у са ве сно и од го вор но вр ше ње јав не функ ци је, 
што је су прот но од ред ба ма чла на 27. За ко на о Аген ци ји. 

Име но ва ни је до вео се бе у си ту а ци ју су ко ба ин те ре са, с об-
зи ром на то да је При вред но дру штво чи ји је он су вла сник уче-
ство ва ло у по ступ ку јав не на бав ке ко ју је спро во ди ла Шко ла, на 
осно ву ко је је ово при вред но дру штво за кљу чи ло на ве де ни уго вор 
са Шко лом у ко јој вр ши јав ну функ ци ју чла на Школ ског од бо ра.    

Од ред бом чла на 32. став 1. истог за ко на про пи са на је оба ве за 
функ ци о не ра да при ли ком сту па ња на ду жност и то ком вр ше ња 
јав не функ ци је, у ро ку од осам да на, пи сме но оба ве сти не по сред-
но прет по ста вље ног и Аген ци ју о сум њи у по сто ја ње су ко ба ин те-
ре са или о су ко бу ин те ре са ко ји он или са њим по ве за но ли це има.

Име но ва ни је, као функ ци о нер, пре све га, био ду жан да из-
бег не су коб ин те ре са, а ка да је већ При вред но дру штво уче ство ва-
ло у по ступ ку јав не на бав ке ко ју је спро во ди ла Шко ла и на осно ву 
ко је је са Шко лом за кљу чен уго вор, био је ду жан да о су ко бу ин-
те ре са ко ји је у кон крет ним си ту а ци ја ма имао пи сме но оба ве сти 
Аген ци ју, што ни је учи нио, а што је утвр ђе но про ве ром слу жбе не 
еви ден ци је Аген ци је. На тај на чин је по вре дио од ред бу чла на 32. 
став 1. За ко на о Аген ци ји. 
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По ред то га, од ред бом чла на 35. став 1. За ко на о Аген ци ји 

про пи са но је да је функ ци о нер ду жан да, у ро ку од 30 да на од да-
на из бо ра, по ста вље ња или име но ва ња, пре не се сво ја упра вљач ка 
пра ва у при вред ном дру штву на прав но или фи зич ко ли це ко је ни-
је по ве за но ли це, да их оно, у сво је име, а за ра чун функ ци о не ра 
вр ши до пре стан ка јав не функ ци је. 

Уви дом у Ре ги стар при вред них су бје ка та утвр ђе но је да Де-
јан Ар сић ни је пре нео сво ја упра вљач ка пра ва у При вред ном дру-
штву у за ко ном про пи са ном ро ку од 30 да на од да на из бо ра на 
јав ну функ ци ју од бор ни ка Скуп шти не оп шти не Ку че во, чи ме је 
по вре дио и од ред бу чла на 35. став 1. За ко на о Аген ци ји.

При ли ком од лу чи ва ња о вр сти ме ре ко ју тре ба из ре ћи у кон-
крет ном слу ча ју, оце ње но је да се из ри ца њем ме ре упо зо ре ња не 
би по сти гла свр ха при ме не За ко на о Аген ци ји, с об зи ром на то да 
се по сле ди це по сту па ња име но ва ног, као чла на Школ ског од бо ра, 
су прот но За ко ну о Аген ци ји не мо гу от кло ни ти. Сто га је за кљу-
че но да је из ри ца ње ме ре јав ног об ја вљи ва ња пре по ру ке за раз-
ре ше ње са јав не функ ци је чла на Школ ског од бо ра Шко ле је ди на 
од го ва ра ју ћа ме ра у кон крет ном слу ча ју, па је, са гла сно од ред ба ма 

чла на 51. став 1. За ко на о Аген ци ји и чла на 192. став 1. За ко на 
о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97, 
31/01, „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10) у ве зи са чла ном 3. став 
4. За ко на о Аген ци ји, од лу че но као у ста ву I. и II. диспозитивa 
овог ре ше ња.

Од лу ка као у ста ву III. дис по зи ти ва овог ре ше ња до не та је с 
об зи ром на то да име но ва ни и да ље вр ши јав ну функ ци ју од бор ни-
ка и да ни је пре нео сво ја упра вљач ка пра ва у на ве де ном при вред-
ном дру штву, што је ду жан да учи ни са гла сно од ред би чла на 35. 
став 1. За ко на о Аген ци ји. 

Од лу ке као у ст. IV. и V. дис по зи ти ва овог ре ше ња до не те су 
при ме ном од ре да ба чла на 54. За ко на о Аген ци ји.

014-020-00-0033/15-11
Ди рек тор,

Та тја на Ба бић, с.р.
В.д. ди рек то ра,

Вер ка Ата на ско вић, с.р.

Д РУ Г Е  О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е
1642

На осно ву чла на 19. став 2. тач ка 1. За ко на о ко мо ра ма здрав-
стве них рад ни ка („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05 и 99/10), 
чла на 35. став 1. тач ка 1. али не ја 1. и чла на 42. Ста ту та Сто ма то-
ло шке ко мо ре Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 89/07, 85/08, 
37/14, 19/15 и 107/15),

Скуп шти на Сто ма то ло шке ко мо ре Ср би је, на сед ни ци одр жа-
ној 3. де цем бра 2016. го ди не, до но си

И З  М Е  Н Е  И  Д О  П У  Н Е  С ТА Т У  ТА

Стоматолошке коморе Србије
Члан 1.

У Статуту Стоматолошке коморе Србије („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 89/07, 85/08, 37/14, 19/15 и 107/15) у чла ну 9. по сле ре чи: 
„шко ла ма здрав стве не стру ке” бри шу се ре чи: „ам бу лан та ма ко је 
осни ва ју по сло дав ци”.

Члан 2.
У чла ну 23. став 1. до да је се тач ка 10. ко ја гла си: „Из вр шни 

од бор Огран ка”.
Члан 3.

Члан 27, бри ше се став 1.

Члан 4.
Члан 33. се бри ше и уме сто ње га но ви члан 33. гла си: 
„Пред сед ник скуп шти не Ко мо ре ду жан је да у ро ку од 90 да-

на пре ис те ка ман да та Скуп шти не од лу ком рас пи ше из бо ре за чла-
но ве но ве Скуп шти не Ко мо ре ко ја са др жи да тум из бо ра и ро ко ве 
од ко јих по чи њу те ћи из бор не рад ње.

Од лу ка из прет ход ног ста ва об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла-
сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

У слу ча ју ње го ве спре че но сти или нерас пи си ва ња из бо ра 
у ро ку из ста ва 1. овог чла на, из бо ре рас пи су је пот пред сед ник 
Скуп шти не Ко мо ре.

Из бо ре за чла но ве Скуп шти не спро во де ор га ни за спро во ђе-
ње из бо ра у скла ду са За ко ном и Ста ту том.

Из бор чла но ва но ве Скуп шти не ко мо ре мо ра се окон ча ти до 
да на пре стан ка ман да та Скуп шти не Ко мо ре.

Из бор пред сед ни ка Скуп шти не Ко мо ре, ди рек то ра и чла но ва 
Управ ног и Над зор ног од бо ра ко мо ре вр ши се у ро ку од 15 да на од 
да на кон сти ту и са ња Скуп шти не ко мо ре. 

Из бор пред сед ни ка и чла но ва Етич ког од бо ра ко мо ре, Су до ва 
ча сти пр вог сте пе на, Су до ва ча сти дру гог сте пе на, као и дру гих 
ор га на ко мо ре из чла на 23. став 1. овог ста ту та вр ши се у ро ку од 
90 да на од да на кон сти ту и са ња Скуп шти не ко мо ре. 

Члан 5.
Но ви члан 33а гла си:
Кон сти ту тив ну (у да љем тек сту: Пр ву) сед ни цу са зи ва пред-

сед ник Скуп шти не у прет ход ном са зи ву та ко да се сед ни ца одр жи 
нај ка сни је 30 да на од да на про гла ше ња ко нач них ре зул та та из бо ра.

У слу ча ју ње го ве спре че но сти или не за ка зи ва ња сед ни це у 
ро ку из ста ва 1. овог чла на, сед ни цу за ка зу је пот пред сед ник Скуп-
шти не Ко мо ре у прет ход ном са зи ву.

Пр вој сед ни ци Скуп шти не, до из бо ра пред сед ни ка Скуп шти-
не, пред се да ва нај ста ри ји члан Скуп шти не у но вом са зи ву (пред-
се да ва ју ћи). Ако нај ста ри ји члан Скуп шти не не мо же или не же ли 
да пред се да ва, сед ни ци Скуп шти не пред се да ва сле де ћи нај ста ри ји 
при сут ни члан Скуп шти не.

Пред се да ва ју ћем, у ра ду по ма же по је дан, нај мла ђи члан 
Скуп шти не из Ве ћа др жав не прак се и Ве ћа при ват не прак се, као и 
ли ца из струч не слу жбе Сто ма то ло шке ко мо ре Ср би је.

На пр вој сед ни ци Скуп шти не вр ши се:
 – по твр ђи ва ње ман да та чла но ва Скуп шти не,
 – из бор рад ног те ла Скуп шти не  – Ко ми си је за гла са ње,
 – из бор пред сед ни ка Скуп шти не,
 – из бор пот пред сед ни ка Скуп шти не.
По твр ђи ва ње ман да та чла но ва вр ши се на осно ву уве ре ња о 

из бо ру за чла на Скуп шти не и из ве шта ја Цен трал не из бор не ко ми-
си је (у да љем тек сту: ЦИК) о спро ве де ним из бо ри ма.

На пр вој сед ни ци Скуп шти не на пред лог пред се да ва ју ћег 
обра зу је се ко ми си ја од три чла на ра ди утвр ђи ва ња са гла сно сти уве-
ре ња и из ве шта ја ЦИК-а. Ко ми си јим пред се да ва нај ста ри ји члан.

Ко ми си ја, на осно ву из ве шта ја ЦИК-а, утвр ђу је да ли су по-
да ци из уве ре ња о из бо ру сва ког чла на исто вет ни са по да ци ма из 
из ве шта ја о то ме под но си из ве штај Скуп шти ни. 

На осно ву из ве шта ја Ко ми си је из прет ход ног ста ва пред се да-
ва ју ћи Скуп шти не кон ста ту је да је под нет из ве штај о спро ве де ним 
из бо ри ма и ко ја су уве ре ња о из бо ру за чла но ве Скуп шти не у са-
гла сно сти са тим из ве шта јем, чи ме је по твр ђен ман дат но во и за-
бра ним чла но ви ма Скуп шти не.

По сле по твр ђи ва ња ман да та чла но ви Скуп шти не по ла жу за-
кле тву ко ја гла си: „За кли њем се да ћу ду жност чла на Скуп шти не 
Сто ма то ло шке ко мо ре Ср би је оба вља ти пре да но, по ште но, са ве-
сно и вер но За ко ну, Ста ту ту Ко мо ре и Етич ком ко дек су док то ра 
сто ма то ло ги је, да ћу бра ни ти пра ви ла стру ке, шти тити углед Сто-
ма то ло шке ко мо ре Ср би је и по нај бо љем зна њу и уме ћу слу жи ти 
чла но ви ма Сто ма то ло шке ко мо ре Ср би је, исти ни и прав ди.

На кон по твр ђи ва ња ман да та на пред лог пред се да ва ју ћег фор-
ми ра се Ко ми си ја за гла са ње у Скуп шти ни ко ју бро ји три чла на и 
три за ме ни ка. 

Скуп шти на јав ним гла са њем би ра пред сед ни ка и пот пред-
сед ни ка Ко ми си је из прет ход ног ста ва.
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Члан 6.
Но ви члан 33б гла си:
Ор га ни за спро во ђе ње из бо ра су са мо стал ни и не за ви сни у 

ра ду и ра де на осно ву за ко на и овог ста ту та.
За свој рад ор га ни за спро во ђе ње из бо ра од го ва ра ју ор га ну 

ко ји их је име но вао.
Струч на слу жба Ко мо ре ду жна је да пру жа по моћ ор га ни ма 

за спро во ђе ње из бо ра и да им до ста вља по дат ке по треб не за рад.
Чла но ви Цен трал не из бор не ко ми си је (ЦИК) и њи хо ви за ме-

ни ци име ну ју се на че ти ри го ди не, а чла но ви би рач ких од бо ра и 
њи хо ви за ме ни ци за сва ке из бо ре.

Чла но ви и за ме ни ци чла но ва ор га на за спро во ђе ње из бо ра не 
мо гу би ти ли ца ко ја су ме ђу соб но срод ни ци по пра вој ли ни ји без 
об зи ра на сте пен срод ства, у по боч ној за кључ но са тре ћим сте пе-
ном срод ства, а у та збин ском срод ству за кључ но са дру гим сте пе-
ном срод ства, као ни брач ни дру го ви и ли ца ко ја су у ме ђу соб ном 
од но су усво ји о ца и усво је ни ка, од но сно ста ра о ца и шти ће ни ка.

Ако је из бор на ко ми си ја, од но сно би рач ки од бор са ста вљен 
су прот но од ред би прет ход ног ста ва овог чла на тај ор ган се рас пу-
шта, а из бо ри, од но сно гла са ње се по на вља ју.

За ме ни ци чла но ва ЦИК-а и чла но ва би рач ких од бо ра има ју 
иста пра ва и од го вор но сти као и чла но ви ко је за ме њу ју.

Пра во гла са у ЦИК-у или би рач ком од бо ру има са мо члан тог 
ор га на, или, у ње го вом од су ству, за ме ник.

Чла но ви ЦИК-а и њи хо ви за ме ни ци мо ра ју има ти из бор но пра во.
Чла но ви ма ор га на за спро во ђе ње из бо ра и њи хо вим за ме ни-

ци ма пре ста је функ ци ја у овим ор га ни ма кад при хва те кан ди да ту-
ру за чла на Скуп шти не.

Члан 7.
Но ви члан 33ц гла си:
Рад ор га на за спро во ђе ње из бо ра ја ван је.
Ли ца ко ја пра те рад ор га на за спро во ђе ње из бо ра ду жна су да 

по сту па ју у скла ду с пра ви ли ма ко ја про пи су је ЦИК.
Кад ли ца из ста ва 2. овог чла на пре кр ше пра ви ла о одр жа ва-

њу ре да на би рач ком ме сту или на дру ги на чин оме та ју рад ор га на 
за спро во ђе ње из бо ра, ор ган за спро во ђе ње из бо ра мо же их уда-
љи ти, а по дат ке о то ме уно си у за пи сник.

ЦИК у стал ном са ста ву чи не пред сед ник и осам чла но ва и то 
по че ти ри из сва ког ве ћа ко је име ну је Скуп шти на Ко мо ре на пред-
лог Управ ног од бо ра СКС.

ЦИК има се кре та ра ко га име ну је Скуп шти на из ре да рад ни ка 
струч не слу жбе Ко мо ре, ко ји уче ству је у ра ду ко ми си је без пра ва 
од лу чи ва ња.

Пред сед ник, чла но ви ЦИК и њен се кре тар има ју за ме ни ке.
Са став ЦИК об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

Члан 8.
Но ви члан 33д гла си:
„Цен трал на из бор на ко ми си ја:
1. ста ра се о за ко ни том спро во ђе њу из бо ра,
2. ор га ни зу је тех нич ку при пре му за из бо ре,
3. до но си Пра ви ла за спро во ђе ње из бор них рад њи и пра ти при-

ме ну и да је об ја шње ња у ве зи са при ме ном овог ста ту та и пра ви ла,
4. утвр ђу је је дин стве не стан дар де за из бор ни ма те ри јал и 

про пи су је обра сце,
5. од ре ђу је и огла ша ва у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је” број и адре су би рач ких ме ста, нај ка сни је 20 да на пре да на 
од ре ђе ног за одр жа ва ње из бо ра,

6. обра зу је би рач ке од бо ре и име ну је пред сед ни ка и чла но ве 
би рач ких од бо ра,

7. утвр ђу је број гла сач ких ли сти ћа за би рач ка ме ста, ове ра ва 
их и за јед но са ове ре ним из во дом из би рач ког спи ска, за пи снич ки, 
пре да је би рач ким од бо ри ма,

8. од ре ђу је из бор не ак те ко ји јој се до ста вља ју,
9. утвр ђу је да ли је кан ди да ту ра са ста вље на и под не та у скла-

ду са овим ста ту том,
10. до но си ре ше ње о про гла ше њу збир не из бор не ли сте,
11. од ре ђу је на чин чу ва ња и ру ко ва ња из бор ним ма те ри ја лом,
12. утвр ђу је и об ја вљу је ре зул та те из бо ра,
13. утвр ђу је број ман да та ко ји при па да ју сва ком би рач ком 

ме сту, а на осно ву овог ста ту та и из ве шта ја струч не слу жбе о бро-
ју сто ма то ло га ко ји при па да ју би рач ком спи ску,

14. под но си из ве штај Скуп шти ни Ко мо ре о спро ве де ним из-
бо ри ма,

15. оба вља и дру ге по сло ве пред ви ђе не Ста ту том.
Цен трал на из бор на ко ми си ја до но си по слов ник о свом ра ду.
Обра сце из тач ке 4. овог чла на ЦИК је ду жна да у ро ку од 

де сет да на од да на рас пи си ва ња из бо ра ста ви на рас по ла га ње уче-
сни ци ма у из бо ри ма.

Усло ве за рад ЦИК обез бе ђу је Ко мо ра.
Управ ни од бор Ко мо ре од ре ђу је бу џет за спро во ђе ње из бо ра.”

Члан 9.
Но ви члан 33е гла си:
„Би рач ки од бор у стал ном са ста ву чи не: пред сед ник и нај ма-

ње два чла на.
Пред сед ник и чла но ви би рач ког од бо ра има ју за ме ни ке.
Би рач ки од бор име ну је се нај ка сни је 10 да на пре да на од ре-

ђе ног за одр жа ва ње из бо ра.
Би рач ки од бор не по сред но спро во ди гла са ње на би рач ком 

ме сту, обез бе ђу је пра вил ност и тај ност гла са ња, утвр ђу је ре зул та-
те гла са ња на би рач ком ме сту и оба вља дру ге по сло ве од ре ђе не 
Ста ту том.

Би рач ки од бор се ста ра о одр жа ва њу ре да на би рач ком ме сту 
за вре ме гла са ња.

Бли жа пра ви ла о ра ду би рач ког од бо ра про пи су је ЦИК.”

Члан 10.
До да је се но ви члан 33.ф ко ји гла си:
„Би рач ко пра во има сва ки члан Ко мо ре упи сан у име ник Ко-

мо ре ко ји оба вља сто ма то ло шку де лат ност ко ме је из да та од но сно 
об но вље на Ли цен ца и ко ји ни је из вр шио по вре ду про фе си о нал не 
ду жно сти или угле да чла на Ко мо ре у сми слу од ре да ба чла на 40. 
За ко на о ко мо ра ма здрав стве них рад ни ка.

Сва ки члан Ко мо ре ко ји има би рач ко пра во у скла ду са прет-
ход ним ста вом овог чла на мо же пред ло жи ти кан ди да та за чла на 
Скуп шти не.

Пред ла гач ко ји оба вља сто ма то ло шку де лат ност у др жав ном 
сек то ру, мо же пред ло жи ти кан ди да та ко ји оба вља сто ма то ло шку 
де лат ност у др жав ном сек то ру са под руч ја би рач ког ме ста на ко-
јем пред ла гач и кан ди дат оба вља ју сто ма то ло шку де лат ност. 

Пред ла гач ко ји оба вља сто ма то ло шку де лат ност у при ват ном 
сек то ру, мо же пред ло жи ти кан ди да та ко ји оба вља сто ма то ло шку де-
лат ност у при ват ном сек то ру са под руч ја под руч ја би рач ког ме ста 
на ко јем пред ла гач и кан ди дат оба вља ју сто ма то ло шку де лат ност.

Пред ла га ње кан ди да та за чла но ве Скуп шти не вр ши се под-
но ше њем пот пи са ног пред ло га на про пи са ном обра сцу.

Кан ди да ту ра за чла на Скуп шти не мо же би ти и лич на.
Пред ла га ње кан ди да та и кан ди да ту ра мо ра да са др жи све по-

дат ке из про пи са ног обра сца и до ста вља ју се ЦИК-у нај ка сни је 30 
да на пре одр жа ва ња из бо ра на адре су се ди шта Ко мо ре.

Уз по пу ње ни обра зац из прет ход ног ста ва под но си се и:
1. по твр да о би рач ком пра ву за кан ди да та, у ко јој је на зна че-

но име и пре зи ме, да тум ро ђе ња, број Ли цен це и зва ње кан ди да та, 
ко ју по твр ду из да је струч на слу жба са под руч ја огран ка ко јем при-
па да кан ди дат;

2. пи сме на из ја ва кан ди да та да при хва та кан ди да ту ру.
ЦИК ко нач ни би рач ки спи сак об ја вљу је на сај ту Ко мо ре нај-

ка сни је 15 да на пре одр жа ва ња из бо ра. 
Члан ко мо ре мо же под не ти при го вор на би рач ки спи сак 

ЦИК-у у ро ку од два да на од да на об ја вљи ва ња ко нач ног би рач ког 
спи ска пу тем елек трон ске по ште на имејл адре су се ди шта Ко мо ре 
или пу тем по ште или лич но на адре су се ди шта Ко мо ре.

О при го во ру из прет ход ног ста ва ко ми си ја од лу чу је у ро ку од 
24 ча са, и ње на је од лу ка ко нач на.

Из вр ше не из ме не би рач ког спи ска ЦИК об ја вљу је од мах.
Ли сту кан ди да та за чла на Скуп шти не на осно ву при спе лих 

кан ди да ту ра, ЦИК об ја вљу је на сај ту Ко мо ре десет да на пре одр-
жа ва ња из бо ра.

Члан ко мо ре на об ја вље ну ли сту кан ди да та мо же под не ти 
при го вор ЦИК-у у ро ку од 24 ча са од да на об ја вљи ва ња ли сте, пу-
тем елек трон ске по ште на имејл адре су се ди шта Ко мо ре или пу-
тем по ште или лич но на адре су се ди шта Ко мо ре.

О при го во ру из прет ход ног ста ва ЦИК од лу чу је без од ла га ња 
и ње на је од лу ка ко нач на.
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Ко нач ну ли сту за кан ди да та за Скуп шти ну Цен трал на из бор-

на ко ми си ја утвр ђу је и об ја вљу је се дам да на пре одр жа ва ња из бо-
ра на сај ту Ко мо ре.

Из бор чла но ва Скуп шти не вр ши се тај ним гла са њем за о кру-
жи ва њем кан ди да та на гла сач ком ли сти ћу на би рач ком ме сту уба-
ци ва њем гла сач ког ли сти ћа у од го ва ра ју ћу гла сач ку ку ти ју.

За по сле ни сто ма то ло зи у др жав ном сек то ру ко ји има ју би-
рач ко пра во гла са ју за кан ди да те са ли сте кан ди да та за по сле них 
сто ма то ло га у др жав ним сек то ру на би рач ком ме сту у скла ду са 
ко нач ним би рач ким спи ском.

За по сле ни сто ма то ло зи у при ват ном сек то ру ко ји има ју би-
рач ко пра во гла са ју за кан ди да те са ли сте кан ди да та за по сле них 
сто ма то ло га у при ват ном сек то ру на би рач ком ме сту у скла ду са 
ко нач ним би рач ким спи ском.

За чла но ве Скуп шти не иза бра ни су они кан ди да ти ко ји су до-
би ли нај ве ћи број гла со ва на би рач ком ме сту.

Гла са ње ће се по но ви ти за оне кан ди да те ко ји има ју исти 
број гла со ва у окви ру од ре ђе ног би рач ког ме ста нај ка сни је три да-
на од да на ка да су из бо ри одр жа ни. 

ЦИК про гла ша ва ре зул та те из бо ра у ро ку од 24 са та од окон-
ча ња истих и об ја вљу је их на сај ту Ко мо ре.

О не пра вил но сти ма у по ступ ку из бо ра под но се се при го во ри 
ЦИК-у у елек трон ској фор ми на имејл адре су Ко мо ре у ро ку од 24 
ча са по про гла ше њу ре зул та та из бо ра.

ЦИК до но си ко нач ну од лу ку у ро ку од 48 ча со ва од да на ка да 
је до ста вљен при го вор.

Уко ли ко ЦИК утвр ди да је би ло не пра вил но сти ко је су бит-
но ути ца ле или су мо гле ути ца ти на ре зул та те из бо ра, из бор на ко-
ми си ја ће по ни шти ти из бо ре за чла но ве Скуп шти не у од ре ђе ном 
би рач ком ме сту и од ре ди ти рок у ко јем ће се одр жа ти по но вље ни 
из бо ри за да то би рач ко ме сто.”

Члан 11.
По сто је ћи члан 34. бри ше се, но ви члан 34. гла си:
„До пун ске из бо ре рас пи су је Скуп шти на ка да ни је иза бран 

уку пан број чла но ва Скуп шти не про пи сан Ста ту том или ка да се у 
то ку ра да Скуп шти не број чла но ва услед смр ти, остав ке или опо-
зи ва сма њи.

До пун ски из бо ри се вр ше на оним би рач ким ме сти ма на ко-
ји ма пре ма Ста ту ту и Пра ви ли ма за спро во ђе ње из бо ра ни је иза-
бран кан ди дат, од но сно иза бра ни кан ди дат ни је ви ше члан Скуп-
шти не.

Ван ред ни из бо ри за Скуп шти ну рас пи су ју се ка да услед смр-
ти, остав ке или опо зи ва број чла но ва Скуп шти не све де на број ко-
јим се оне мо гу ћа ва рад Скуп шти не.

На до пун ске и ван ред не из бо ре сход но се при ме њу ју пра ви ла 
из бо ра пред ви ђе на овим ста ту том.”

Члан 12.
У чла ну 35. став 1. тач ка 1. али не ја 6. се бри ше.

Члан 13.
У чла ну 50. до да ју се но ви ст. 3, 4. и 5. ко ји гла си:
„Управ ни од бор мо же ра ди ти и у про ши ре ном са ста ву ка да 

исти осим чла но ва Управ ног од бо ра чи не и пред сед ни ци из вр-
шних од бо ра огра на ка.

Ини ци ја ти ву за за ка зи ва ње сед ни це у про ши ре ном са ста ву 
мо же да ти пред сед ник и чла но ви Управ ног од бо ра, као пред сед-
ник из вр шног од бо ра огран ка.

Пред сед ни ци из вр шних од бо ра огран ка на про ши ре ној сед-
ни ци Управ ног од бо ра има ју пра во да ди ску ту ју без пра ва гла са у 
од лу чи ва њу.”

Члан 14.
У чла ну 53. став 2. тач ка 1. бри ше се али не ја 4. и до да је се 

но ва али не ја ко ја гла си:
„План јав них на бав ки”.
У ста ву 2. тач ка 2. овог чла на али не ја 3. ме ња се та ко да гла-

си: „пред лог го ди шњег Про гра ма ра да Ко мо ре”.

Члан 15.
Члан 60. до да је се но ви став 2. ко ји гла си: 
„Над зор ни од бор вр ши кон тро лу по сло ва ња ко мо ре и уну-

тра шњи над зор над ра дом ко мо ре.”

Члан 16.
У чла ну 76. став 1. ме ња се та ко да гла си:
„Ман дат ди рек то ра Ко мо ре тра је че ти ри го ди не и мо же би ти 

име но ва но исто ли це нај ви ше два пу та уза стоп но.”

Члан 17.
У чла ну 82. став 2. бри ше се.

Члан 18.
У чла ну 85а став 5. бри шу се ре чи: „Уко ли ко Суд ча сти у 

свом са ста ву не ма ди пло ми ра ног прав ни ка”.

Члан 19.
Члан 87. ме ња се та ко да гла си:
„Ко мо ра сти че сред ства за рад од:
1) чла на ри не ко ју пла ћа ју чла но ви ко мо ре;
2) на док на де за упис у име ник чла но ва ко мо ре;
3) на док на де за из да ва ње и об на вља ње ли цен це;
4) ле га та;
5) по кло на;
6) дру гих из во ра, у скла ду са за ко ном.
Чла но ви ко мо ре ду жни су да уред но пла ћа ју чла на ри ну, на-

док на ду за упис у име ни ке, као и дру ге на док на де за рад ко мо ре, у 
скла ду са за ко ном.”

Члан 20.
Члан 88. ме ња се та ко да гла си:
„Сред ства ко мо ре во де се на ра чу ну.
Огра нак ко мо ре има по се бан ра чун на ко ме се на ла зе и во де 

сред ства за оба вља ње по сло ва и за да та ка огран ка у скла ду са за ко-
ном и Ста ту том ко мо ре.

Од из но са сред ста ва из чла на 87. овог ста ту та ко ји се упла-
ћу ју на по се бан ра чун огран ка, ак том ко мо ре  – од лу ком Управ ном 
од бо ра СКС уре ђу је се из нос ко ји се упла ћу је на ра чун ко мо ре, а 
на осно ву Усво је ног пла на при хо да и рас хо да за те ку ћу го ди ну. 

Сред ства из чла на 87. став 1. тач ка 3) овог ста ту та упла ћу ју 
се на ра чун ко мо ре.

Ле га ти и по кло ни из чла на 87. став 1. тач. 4) и 5) овог ста ту та 
во де се на по себ ном ра чу ну Ко мо ре и ко ри сте се за оба вља ње по-
сло ва из над ле жно сти Ко мо ре и раз вој Ко мо ре. Ко мо ра од го ва ра за 
сво је оба ве зе це ло куп ном имо ви ном ко јом рас по ла же.”

Члан 21.
Члан 92. бри ше се.

Члан 22.
Члан 96. ме ња се та ко да гла си:
„Над зор над за ко ни то шћу ра да и ака та ко мо ре вр ши ми ни-

стар ство над ле жно за по сло ве здра вља. 
Над зор над за ко ни тим и на мен ским ко ри шће њем сред ста ва 

ко мо ре, од но сно огран ка ко мо ре и по сту па њем ко мо ре у по гле ду 
при др жа ва ња про пи са о фи нан сиј ском и ра чу но вод стве ном по сло-
ва њу вр ши ми ни стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја.”

Члан 23.
Члан 98. ме ња се та ко да гла си:
„Ко мо ра је ду жна да до не се ста тут и дру ге оп ште ак те пред-

ви ђе не за ко ном нај ка сни је у ро ку од три ме се ца од да на по чет ка 
ра да ко мо ре.”

Члан 24.
У чла ну 98б бри ше се став 1.
Став 4. се ме ња та ко да гла си:
„На из бор пред сед ни ка, пот пред сед ни ка и чла но ве Из вр шног 

од бо ра сход но се при ме њу ју од ред бе Ста ту та за из бор оста лих ор-
га на Ко мо ре.”

Члан 25.
Члан 99. ме ња се та ко да гла си: 
„Овај ста тут, по до би је ној са гла сно сти Ми ни стар ства здра-

вља Ре пу бли ке Ср би је у де лу ко ји се од но си на оба вља ње јав них 
овла шће ња, об ја ви ће се у ’Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би-
је’, а сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња.” 
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Члан 26.
Све оста ле од ред бе Ста ту та Ко мо ре ко је ни су у су прот но сти 

са овим из ме на ма и до пу на ма оста ју не про ме ње не и да ље се при-
ме њу ју.

Број 81/5-4
У Београду, 13. септембра 2016. године

Пред сед ник Скуп шти не,
проф. др Ни ко ла Бу рић, с.р. 

1643
На осно ву чла на 246. ст. 1. и 2. За ко на о ра ду („Слу жбе ни гла-

сник РС”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13 и 75/14), 
Ре пре зен та тив ни син ди ка ти: Са мо стал ни син ди кат пред-

школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња Ср би је, Син ди кат обра зо ва ња 
Ср би је, Гран ски син ди кат про свет них рад ни ка Ср би је „Не за ви-
сност” и Вла да Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: Уго вор не стра-
не), за кљу чу ју

П О  С Е  БА Н  КО Л Е К  Т И В  Н И  У ГО  В О Р

за за по сле не у уста но ва ма пред школ ског вас пи та ња и 
обра зо ва ња чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја,  

ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве 

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ

1. Пред мет ко лек тив ног уго во ра

Члан 1.
По себ ним ко лек тив ним уго во ром за за по сле не у уста но ва ма 

пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња чи ји је осни вач Ре пу бли-
ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (у 
да љем тек сту: Уго вор), уре ђу ју се пра ва, оба ве зе и од го вор но сти 
за по сле них из рад ног од но са у уста но ва ма пред школ ског вас пи-
та ња и обра зо ва ња чи ји је осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на 
по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве (у да љем тек сту: По сло-
да вац), по сту пак из ме на и до пу на овог уго во ра, на чин ре ша ва ња 
спор них пи та ња ко ја про из ла зе из за кљу чи ва ња и при ме не истог и 
ме ђу соб ни од но си Уго вор них стра на.

Члан 2.
Осни ва чем у сми слу овог уго во ра сма тра ју се: Ре пу бли ка Ср-

би ја, ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве. 
По сло да вац у сми слу овог уго во ра је уста но ва чи ји је осни-

вач Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца ло кал-
не са мо у пра ве, ко ја је осно ва на у скла ду са за ко ном ко ји уре ђу је 
осно ве си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња и за ко ном ко ји уре ђу је 
област пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња.

За по сле ни у сми слу овог уго во ра је ли це ко је је у скла ду са 
за ко ном за сно ва ло рад ни од нос код По сло дав ца.

Син ди кат у сми слу овог уго во ра је ре пре зен та тив ни син ди-
кат у де лат но сти пред школ ског вас пи та ња и обра зо ва ња за те ри то-
ри ју Ре пу бли ке Ср би је ко ји је пот пи сник овог уго во ра.

Код утвр ђи ва ња по је ди них пра ва под ре пре зен та тив ним син-
ди ка том под ра зу ме ва се син ди кат у уста но ви ко ји је члан ре пре-
зен та тив ног син ди ка та пот пи сни ка овог уго во ра.

Члан 3.
Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са код По сло-

дав ца уре ђу ју се ко лек тив ним уго во ром и уго во ром о ра ду, а пра-
вил ни ком о ра ду са мо кад је то За ко ном о ра ду од ре ђе но.

Члан 4.
Од ред бе овог уго во ра при ме њу ју се на све за по сле не у пред-

школ ским уста но ва ма на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је чи ји је 
осни вач Ре пу бли ка Ср би ја, ауто ном на по кра ји на и је ди ни ца ло-
кал не са мо у пра ве.

Уго вор не стра не при др жа ва ће се од ре да ба овог уго во ра на 
на чин ка ко је истим утвр ђе но.

Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти ди рек то ра уре ђу ју се уго во-
ром о ра ду ко ји за кљу чу ју ди рек тор и ор ган упра вља ња По сло дав-
ца (управ ни од бор).

Члан 5.
Уго вор не стра не су у оба ве зи да у окви ру сво јих овла шће ња пре-

ду зму ме ре, ка ко би се обез бе ди ла при ме на од ре да ба овог уго во ра.

Члан 6.
О по је ди нач ним пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма за по-

сле них од лу чу је ди рек тор или за по сле ни на ко га је ди рек тор пи-
сме ним пу тем пре нео овла шће ња, у скла ду са за ко ном.

Уко ли ко за по сле ни има по тре бу да се за за шти ту сво јих пра-
ва обра ти ор га ни ма уста но ве, од но сно суд ским или ин спек циј-
ским ор га ни ма, ди рек тор је ду жан да за по сле ном до ста ви по треб-
на до ку мен та, ко ја су нео п ход на у по ступ ку оства ри ва ња за шти те 
ње го вих пра ва.

2. Mеђусобни од но си за ко на, ко лек тив ног уго во ра,  
пра вил ни ка о ра ду и уго во ра о ра ду

Члан 7.
Ко лек тив ним уго во ром, пра вил ни ком о ра ду и уго во ром о ра-

ду мо гу да се утвр де ве ћа пра ва и по вољ ни ји усло ви ра да од пра ва 
и усло ва ко ји су утвр ђе ни овим уго во ром и за ко ном, осим ако за-
ко ном ни је дру га чи је утвр ђе но.

Члан 8.
Од ред бе уго во ра о ра ду ко ји ма су утвр ђе на ма ња пра ва и не-

по вољ ни ји усло ви ра да од усло ва утвр ђе них за ко ном, овим уго во-
ром, пра вил ни ком о ра ду и ко лек тив ним уго во ром, а ко ји се за сни-
ва ју на не тач ном оба ве шта ва њу од стра не По сло дав ца о по је ди ним 
пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма за по сле ног, ни шта ве су.

Ни шта вост од ре да ба уго во ра о ра ду утвр ђу је се пред над ле-
жним су дом.

Пра во да се зах те ва утвр ђи ва ње ни шта во сти не за ста ре ва.

3. Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти за по сле них и По сло да ва ца

Члан 9.
Ко лек тив ним уго во ром код по сло дав ца, у скла ду са За ко ном 

о ра ду, уре ђу ју се пра ва, оба ве зе и од го вор но сти из рад ног од но са 
и ме ђу соб ни од но си уче сни ка тог уго во ра.

Пра вил ни ком о ра ду, од но сно уго во ром о ра ду, у скла ду са 
За ко ном о ра ду, уре ђу ју се пра ва оба ве зе и од го вор но сти из рад ног 
од но са ако Син ди кат, у ро ку од 15 да на од да на до ста вља ња по зи-
ва за по че так пре го во ра за за кљу чи ва ње ко лек тив ног уго во ра, не 
при хва ти ини ци ја ти ву по сло дав ца.

4. За бра на дис кри ми на ци је и зло ста вља ња на ра ду

Члан 10.
На за бра ну дис кри ми на ци је при ме њи ва ће се од ред бе за ко на 

ко ји уре ђу је осно ве си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња, За ко на о ра-
ду и по себ них за ко на.

Члан 11.
За бра њен је сва ки вид зло ста вља ња за по сле них на ра ду и у 

ве зи са ра дом.
По сло да вац је ду жан да пре ду зме све ме ре у скла ду са за-

ко ном ко јим се уре ђу је спре ча ва ње зло ста вља ња на ра ду, у ци љу 
пре по зна ва ња, пре вен ци је и спре ча ва ња зло ста вља ња за по сле них 
на ра ду.

II. РАД НИ ОД НОС

1. Усло ви за за сни ва ње рад ног од но са

Члан 12. 
Рад ни од нос у уста но ви за сни ва се уго во ром о ра ду са ли цем 

ко је, по ред за ко ном утвр ђе них усло ва, ис пу ња ва и по себ не усло ве 
утвр ђе не ак том о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва.

Пре рас пи си ва ња кон кур са за при јем у рад ни од нос, по сло-
да вац је у оба ве зи да при ба ви са гла сност, у скла ду са про пи си ма 
ко јим се уре ђу је по сту пак до би ја ња са гла сно сти за но во за по шља-
ва ње и ми шље ње ре пре зен та тив ног син ди ка та у уста но ви.
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Члан 13.

За сни ва ње рад ног од но са вр ши се у скла ду са усло ви ма и на 
на чин ка ко је утвр ђе но за ко ном.

Члан 14.
Од лу ку о по тре би за сни ва ња рад ног од но са са но вим за по-

сле ним до но си ди рек тор у скла ду са за ко ном. 
Од лу ку из ста ва 1. овог чла на, као и при ја ву сло бод ног рад-

ног ме ста ди рек тор до ста вља На ци о нал ној слу жби за за по шља ва-
ње, ко ја вр ши огла ша ва ње и огла ша ва ову од лу ку на огла сној та-
бли у уста но ви и ин тер нет стра ни ци уста но ве.

Пре до но ше ња од лу ке о по тре би за сни ва ња рад ног од но са 
ди рек тор је ду жан да при ба ви ми шље ње ре пре зен та тив ног син ди-
ка та у уста но ви, као и да ин фор ми ше ре пре зен та тив ни син ди кат 
о бро ју за по сле них у уста но ви, о из вр ше ном при је му но вих за по-
сле них, на зи ву по сла и сте пе ну струч не спре ме, од но сно обра зо-
ва њу за по сле них ко ји су за сно ва ли рад ни од нос.

2. Уго вор о ра ду

Члан 15.
Рад ни од нос се за сни ва уго во ром о ра ду у скла ду са за ко ном.
Уго вор о ра ду са др жи све еле мен те у скла ду са За ко ном о ра ду.
Уго вор о ра ду за кљу чу ју за по сле ни и По сло да вац.
Уго вор о ра ду мо же би ти за кљу чен на од ре ђе но или на нео д-

ре ђе но вре ме, са пу ним и не пу ним рад ним вре ме ном у скла ду са 
за ко ном.

Уго вор о ра ду за кљу чу је се пре сту па ња на рад за по сле ног и 
то у пи сме ном об ли ку, нај ма ње у три при мер ка од ко јих се је дан 
оба ве зно пре да је за по сле ном, а два при мер ка за др жа ва по сло да вац. 

По сло да вац је ду жан да за по сле ном до ста ви до каз о при ја ви 
за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње. 

3. Рад ни од нос за оба вља ње по сло ва са по ве ћа ним ри зи ком

Члан 16.
По сло да вац за по сло ве са по ве ћа ним ри зи ком, утвр ђе ним у 

скла ду са за ко ном, за кљу чу је уго вор о ра ду са за по сле ним, под 
усло вом да за по сле ни ис пу ња ва усло ве за рад на тим по сло ви ма и 
да је прет ход но утвр ђе на ње го ва здрав стве на спо соб ност за рад на 
тим по сло ви ма од стра не над ле жног здрав стве ног ор га на.

4. Проб ни рад

Члан 17.
Уго во ром о ра ду мо же се уго во ри ти проб ни рад.
Проб ни рад за по сле них ко ји ор га ни зу ју и ре а ли зу ју обра зов-

но-вас пит ни рад уго ва ра се у скла ду са за ко ном.

5. При прав ник

Члан 18.
Рад ни од нос мо же да се за кљу чи са ли цем ко је пр ви пут за-

сни ва рад ни од нос у свој ству при прав ни ка у скла ду са за ко ном и 
пра вил ни ком.

Уго во ром о ра ду утвр ђу је се ду жи на при прав нич ког ста жа, 
про грам обу ке за оспо со бља ва ње за рад и на чин по ла га ња при прав-
нич ког ис пи та, од но сно по сту пак до би ја ња ли цен це за рад у скла ду 
са за ко ном ко ји уре ђу је осно ве си сте ма обра зо ва ња и вас пи та ња.

6. Струч но оспо со бља ва ње и уса вр ша ва ње

Члан 19.
За по сле ни има пра во и оба ве зу да се, у то ку рад ног од но са, 

стал но струч но оспо со бља ва и уса вр ша ва и да на осно ву струч ног 
уса вр ша ва ња уна пре ђу је свој рад.

Ди рек тор је ду жан да ор га ни за ци ју струч ног уса вр ша ва ња 
ускла ди са за ко ном ка ко би за по сле ни ко ри стио сво је пра во на су-
бо ту и не де љу као не рад не да не.

Осни вач и ди рек тор пред школ ске уста но ве је оба ве зан да 
утвр ди на чин струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња за по сле них, 
у скла ду са пра вил ни ком ко јим се уре ђу је стал но струч но уса вр ша-
ва ње и сти ца ње зва ња на став ни ка, вас пи та ча и струч них са рад ни ка 
и сред стви ма обез бе ђе ним у фи нан сиј ском пла ну уста но ве.

Уко ли ко осни вач и ди рек тор пред школ ске уста но ве не обез-
бе ди упу ћи ва ње за по сле ног на струч но оспо со бља ва ње и уса вр-
ша ва ње, за по сле ни не мо же сно си ти по сле ди це по овом осно ву.

III. РАД НО ВРЕ МЕ

1. Пу но рад но вре ме

Члан 20.
Пу но рад но вре ме из но си 40 ча со ва не дељ но.
Ко лек тив ним уго во ром или пра вил ни ком о ра ду мо же се 

утвр ди ти рад но вре ме кра ће од 40 ча со ва не дељ но, али не кра ће од 
36 ча со ва не дељ но. 

За по сле ни из ста ва 2. овог чла на оства ру је сва пра ва из рад-
ног од но са као да ра ди са пу ним рад ним вре ме ном.

2. Не пу но рад но вре ме

Члан 21.
Рад ни од нос мо же да се за сну је са не пу ним рад ним вре ме-

ном, на од ре ђе но или нео д ре ђе но вре ме. 
За по сле ни ко ји ра ди са не пу ним рад ним вре ме ном код по сло-

дав ца мо же за оста так рад ног вре ме на да за сну је рад ни од нос код 
дру гог прав ног ли ца.

За по сле ни ко ји ра ди не пу но рад но вре ме оства ру је пра ва из 
рад ног од но са у скла ду са за ко ном.

3. Скра ће но рад но вре ме

Члан 22.
За по сле ном ко ји ра ди на на ро чи то те шким, на пор ним и за 

здра вље штет ним по сло ви ма на ко ји ма, и по ред при ме не од го-
ва ра ју ћих ме ра без бед но сти и за шти те жи во та и здра вља на ра-
ду, сред ста ва и опре ме лич не за шти те, по сто ји по ве ћа но штет но 
деј ство на здра вље за по сле ног (у да љем тек сту: рад на ме ста са 
по ве ћа ним ри зи ком) скра ћу је се рад но вре ме сра змер но штет ном 
деј ству усло ва ра да на здра вље и рад ну спо соб ност за по сле ног, у 
скла ду са за ко ном.

Скра ће но рад но вре ме, као ме ра за от кла ња ње или сма њи-
ва ње ри зи ка у ци љу по бољ ша ња без бед но сти и здра вља на ра ду, 
утвр ђу је се на осно ву из вр ше не про це не ри зи ка и струч не ана ли-
зе, у скла ду са за ко ном.

Скра ће но рад но вре ме, у по гле ду оства ри ва ња пра ва за по сле-
них, сма тра се пу ним рад ним вре ме ном и не мо же се вр ши ти пре-
ра спо де ла рад ног вре ме на.

4. Пре ко вре ме ни рад

Члан 23.
На зах тев по сло дав ца, за по сле ни је ду жан да ра ди ду же од 

пу ног рад ног вре ме на у слу ча ју ви ше си ле, из не над ног по ве ћа ња 
оби ма по сла и у дру гим слу ча је ви ма кад је нео п ход но да у од ре ђе-
ном ро ку за вр ши по сао ко ји ни је пла ни ран (у да љем тек сту: пре-
ко вре ме ни рад).

Пре ко вре ме ни рад не мо же да тра је ду же од осам ча со ва не-
дељ но.

За по сле ни не мо же да ра ди ду же од 12 ча со ва днев но укљу-
чу ју ћи и пре ко вре ме ни рад.

По сло да вац је ду жан да за по сле ном, пре по чет ка оба вља ња 
пре ко вре ме ног ра да, из да ре ше ње о раз ло зи ма и тра ја њу пре ко-
вре ме ног ра да, а на кон оба вље ног по сла из да на лог за ис пла ту 
уве ћа не пла те у скла ду са за ко ном.

5. Ноћ ни рад и рад у сме на ма

Члан 24.
Рад ко ји се оба вља у вре ме ну од 22,00 ча са до 6,00 ча со ва на-

ред ног да на сма тра се ра дом но ћу.
За по сле ном ко ји ра ди но ћу нај ма ње три ча са сва ког рад ног 

да на или тре ћи ну пу ног рад ног вре ме на у то ку јед не рад не не де ље 
по сло да вац је ду жан да обез бе ди оба вља ње по сло ва у то ку да на 
ако би, по ми шље њу над ле жног здрав стве ног ор га на, та кав рад до-
вео до по гор ша ња ње го вог здрав стве ног ста ња.

По сло да вац је ду жан да пре уво ђе ња ноћ ног ра да за тра жи 
ми шље ње син ди ка та о ме ра ма без бед но сти и за шти те жи во та и 
здра вља на ра ду за по сле них ко ји рад оба вља ју но ћу.
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IV. ОД МОР И ОД СУ СТВА

1. Од мор у то ку днев ног ра да

Члан 25.
За по сле ни ко ји ра ди нај ма ње шест ча со ва днев но има пра во 

на од мор у то ку днев ног ра да у тра ја њу од 30 ми ну та.
За по сле ни ко ји ра ди ду же од че ти ри, а кра ће од шест ча со ва днев-

но има пра во на од мор у то ку днев ног ра да у тра ја њу од 15 ми ну та. 
За по сле ни ко ји ра ди ду же од 10 ча со ва днев но, има пра во на 

од мор у то ку ра да у тра ја њу од 45 ми ну та.
Од мор у то ку ра да не мо же се ко ри сти ти на по чет ку и на кра-

ју рад ног вре ме на.
Вре ме од мо ра из ст. 1 –3. овог чла на ра чу на се у рад но вре ме.

2. Днев ни и не дељ ни од мор

Члан 26. 
За по сле ни има пра во на од мор у тра ја њу од нај ма ње 12 ча со-

ва не пре кид но у окви ру 24 ча са, ако За ко ном о ра ду ни је дру га чи је 
од ре ђе но.

За по сле ни има пра во на не дељ ни од мор у тра ја њу од нај ма-
ње 24 ча са не пре кид но ко јем се до да је вре ме од мо ра из ста ва 1. 
овог чла на, ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

3. Го ди шњи од мор

Члан 27.
За по сле ни има пра во на го ди шњи од мор, у скла ду са за ко-

ном, Уго во ром, оп штим ак том и уго во ром о ра ду.
Ду жи на го ди шњег од мо ра утвр ђу је се та ко што се за кон ски 

ми ни мум од 20 рад них да на уве ћа ва по осно ву:
1) до при но са на ра ду  – три рад на да на;
2) усло ва ра да, у скла ду са оп штим ак том по сло дав ца  – до 

пет рад них да на;
3) рад ног ис ку ства  – на сва ких пет го ди на ра да у рад ном од-

но су по је дан рад ни дан; 
4) струч не спре ме: 
 – са ви со ким обра зо ва њем сте че ним на основ ним ака дем-

ским сту ди ја ма у оби му од нај ма ње 240 ЕСПБ бо до ва, ма стер 
ака дем ским сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту ди ја ма, 
спе ци ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма, од но сно на основ ним 
сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не или спе ци ја ли стич-
ким сту ди ја ма на фа кул те ту  – че ти ри рад на да на;

 – са ви со ким обра зо ва њем сте че ним на основ ним ака дем-
ским сту ди ја ма у оби му од нај ма ње 180 ЕСПБ бо до ва, основ ним 
стру ков ним сту ди ја ма, од но сно на сту ди ја ма у тра ја њу до три го-
ди не  – три рад на да на; 

 – са сред њим обра зо ва њем  – два рад на да на;
 – са оста лим ни во и ма обра зо ва ња  – је дан рад ни дан;
5) со ци јал ни усло ви:
 – ин ва ли ду ра да и вој ном ин ва ли ду  – два рад на да на;
 – са мо хра ном ро ди те љу са де те том до 14 го ди на жи во та  – два 

рад на да на. Са мо хра ним ро ди те љем, у сми слу овог уго во ра, сма-
тра се ро ди тељ ко ји сам вр ши ро ди тељ ско пра во, ка да је дру ги ро-
ди тељ не по знат, или је умро, или сам вр ши ро ди тељ ско пра во на 
осно ву од лу ке су да или ка да са мо он жи ви са де те том, а суд још 
ни је до нео од лу ку о вр ше њу ро ди тељ ског пра ва. 

Ро ди тељ ће се сма тра ти са мо хра ним и у слу ча ју ка да је дру ги 
ро ди тељ пот пу но или трај но не спо со бан за при вре ђи ва ње, а ни је 
сте као пра во на пен зи ју или ка да се дру ги ро ди тељ на ла зи на из-
др жа ва њу ка зне ду же од шест ме се ци. 

Не сма тра се, у сми слу овог уго во ра, са мо хра ним ро ди тељ 
ко ји по пре стан ку ра ни је брач не, од но сно ван брач не за јед ни це, за-
сну је но ву брач ну, од но сно ван брач ну за јед ни цу

 – ро ди те љу са тро је де це до 16 го ди на жи во та  – три рад на да на.
До при нос на ра ду утвр ђу је се у скла ду са оп штим ак том По-

сло дав ца.
Го ди шњи од мор по свим го ре утвр ђе ним кри те ри ју ми ма не 

мо же тра ја ти ду же од 30 рад них да на. 

4. Ко ри шће ње го ди шњег од мо ра

Члан 28.
Рас по ред го ди шњег од мо ра утвр ђу је По сло да вац пре ма пла-

ну ко ри шће ња го ди шњег од мо ра за сва ку го ди ну, на на чин ко јим 
се не ре ме ти про цес ра да.

У за ви сно сти од по тре бе по сла, ди рек тор од лу чу је о вре ме ну 
ко ри шће ња го ди шњег од мо ра, уз прет ход ну кон сул та ци ју за по сле ног.

Ре ше ње о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра за по сле ном се до-
ста вља нај ка сни је 15 да на пре да ту ма од ре ђе ног за по че так ко ри-
шће ња го ди шњег од мо ра.

Из у зет но, ако се го ди шњи од мор ко ри сти на зах тев за по сле-
ног, ре ше ње о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра по сло да вац мо же до-
ста ви ти и не по сред но пре ко ри шће ња го ди шњег од мо ра.

По сло да вац мо же да из ме ни вре ме од ре ђе но за ко ри шће ње 
го ди шњег од мо ра, ако то зах те ва ју по тре бе по сла, нај ка сни је пет 
рад них да на пре да на од ре ђе ног за ко ри шће ње го ди шњег од мо ра.

5. Од су ство уз на кна ду пла те (пла ће но од су ство)

Члан 29. 
За по сле ни има пра во у то ку ка лен дар ске го ди не на од су ство 

са ра да уз на кна ду пла те у укуп ном тра ја њу до се дам рад них да на 
у то ку ка лен дар ске го ди не, у сле де ћим слу ча је ви ма:

1) скла па ње бра ка  – се дам рад них да на;
2) скла па ње бра ка де те та  – три рад на да на;
3) по ро ђај чла на уже по ро ди це  – је дан рад ни дан;
4) те же бо ле сти чла на уже по ро ди це  – се дам рад них да на;
5) за шти те од от кла ња ња штет них по сле ди ца у до ма ћин ству 

про у зро ко ва них еле мен тар ном не по го дом  – пет рад них да на;
6) се лид ба до ма ћин ства на под руч ју ме ста ра да  – два рад на да на;
7) се лид ба до ма ћин ства ван ме ста ра да  – три рад на да на;
8) уче ство ва ње на син ди кал ним су сре ти ма и се ми на ри ма за 

обра зо ва ње син ди кал них ак ти ви ста  – се дам рад них да на;
9) два уза стоп на да на за сва ки слу чај до бро вољ ног да ва ња 

кр ви ра чу на ју ћи и дан да ва ња кр ви;
10) смр ти чла на уже по ро ди це  – пет рад них да на;
11) смр ти ро ди те ља брач ног дру га  – пет рад них да на;
12) по ла га ња струч ног ис пи та  – пет рад них да на; 
13) за ре ша ва ње лич них по тре ба  – два рад на да на.
Од су ство у слу ча ју смр ти чла на уже по ро ди це и до бро вољ-

ног да ва ња кр ви не ура чу на ва се у уку пан број рад них да на пла ће-
ног од су ства у то ку ка лен дар ске го ди не.

Чла но ви ма уже по ро ди це у сми слу овог чла на сма тра ју се: 
брач ни друг, де ца, бра ћа и се стре, ро ди те љи, усво ји лац, усво је ник 
и ста ра тељ.

Оп штим ак том и уго во ром о ра ду мо же се утвр ди ти пра во на 
пла ће но од су ство у ду жем тра ја њу од утвр ђе ног овим чла ном, као 
и ши ри круг ли ца из ста ва 3. овог чла на.

6. Не пла ће но од су ство

Члан 30. 
По сло да вац мо же за по сле ном да одо бри не пла ће но од су ство 

у то ку ка лен дар ске го ди не у сле де ћим слу ча је ви ма:
1) не го ва ња бо ле сног чла на уже по ро ди це  – до се дам рад них 

да на;
2) смр ти срод ни ка ко ји ни је члан ужег по ро дич ног до ма ћин-

ства  – два рад на да на;
3) оба вља ња при ват них по сло ва за по сле ног  – два рад на да на;
4) по се та брач ном дру гу ван ме ста ста но ва ња  – до се дам рад-

них да на; 
5) ра ди шко ло ва ња, спе ци ја ли за ци је или дру гог ви да струч-

ног обра зо ва ња и уса вр ша ва ња (ма стер, док то рат) ко јем за по сле ни 
при сту па на сво ју ини ци ја ти ву  – до 30 рад них да на;

6) ле че ња о соп стве ном тро шку  – до 30 рад них да на;
7) и у дру гим слу ча је ви ма утвр ђе ним у ко лек тив ном уго во ру 

код по сло дав ца и пра вил ни ком о ра ду, у скла ду са зах те вом за по-
сле ног.

Не пла ће но од су ство се одо бра ва, на пи сме ни зах тев за по сле-
ног, под усло вом да је за по сле ни при ло жио од го ва ра ју ћу до ку мен-
та ци ју (до каз о по сто ја њу прав ног осно ва за ко ри шће ње не пла ће-
ног од су ства).

За вре ме од су ство ва ња са ра да у на ве де ним слу ча је ви ма, за-
по сле ном ми ру ју пра ва и оба ве зе из рад ног од но са, осим ако за ко-
ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

7. Ми ро ва ње рад ног од но са

Члан 31.
По ред утвр ђе них пра ва из чла на 30. Уго во ра за по сле ни мо же 

да од су ству је са ра да у слу ча је ви ма ко ји су пред ви ђе ни чла ном 79. 
За ко на о ра ду.
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За по сле ном, ко ји од су ству је у скла ду са на ве де ним чла ном 

За ко на, ми ру ју пра ва и оба ве зе ко ји се сти чу на ра ду и по осно ву 
ра да, осим пра ва и оба ве за за ко је је за ко ном, оп штим ак том, од но-
сно уго во ром о ра ду дру га чи је од ре ђе но и има оба ве зу да се вра ти 
на по сао у ро ку и на на чин ко ји је пред ви ђен За ко ном о ра ду. 

V. ЗА ШТИ ТА ЗА ПО СЛЕ НИХ

Члан 32.
Оп шта за шти та за по сле них, за шти та омла ди не, за шти та ма-

те рин ства, оства ри ва ње пра ва на по ро диљ ско од су ство и од су ство 
са ра да ра ди не ге де те та, од су ство ра ди по себ не не ге де те та или 
дру ге осо бе, за шти та осо ба са ин ва ли ди те том и за по сле ног са 
здрав стве ним смет ња ма и оба ве ште ње о при вре ме ној спре че но сти 
за рад, вр ши се у скла ду са од ред ба ма за ко на.

Члан 33.
По сло да вац и за по сле ни су ду жни да се у про це су ра да при-

др жа ва ју од ре да ба За ко на о ра ду, за ко на ко јим се уре ђу је за шти та 
без бед но сти жи во та и здра вља на ра ду и од ре да ба овог уго во ра.

У ци љу пре вен ци је рад не ин ва лид но сти по сло да вац мо же 
уко ли ко по сто је рас по ло жи ва фи нан сиј ска сред ства да у окви ру 
фи нан сиј ског пла на из дво ји 0,20% ма се сред ста ва ис пла ће них на 
име пла та у прет ход ној го ди ни, за ко ри шће ње ор га ни зо ва ног здрав-
стве но-ре кре а тив ног од мо ра, а за по сле ни су ду жни да исти ко ри сте 
у скла ду са кри те ри ју ми ма ко је утвр ди син ди кат код по сло дав ца. 

Члан 34.
По сло да вац је ду жан да у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је 

спре ча ва ње зло ста вља ња на ра ду и пра вил ни ком о по на ша њу по-
сло да ва ца и за по сле них на спре ча ва њу зло ста вља ња за по сле них 
на ра ду ор га ни зу је рад на на чин ко јим се спре ча ва по ја ва зло ста-
вља ња на ра ду и за по сле ни ма обез бе ди усло ве ра да у ко ји ма не ће 
би ти из ло же ни зло ста вља њу на ра ду од стра не по сло дав ца, од но-
сно од го вор ног ли ца или за по сле них код по сло дав ца.

VI. ПЛА ТА, НА КНА ДА ПЛА ТЕ И ДРУ ГА ПРИ МА ЊА

1. Пла та

Члан 35.
За по сле ни има пра во на пла ту у скла ду са за ко ном.
Пла та за по сле ног утвр ђу је се на осно ву:
1) осно ви це за об ра чун пла та (у да љем тек сту: осно ви ца);
2) ко е фи ци јен та;
3) до дат ка на пла ту;
4) оба ве за ко је за по сле ни пла ћа по осно ву по ре за и до при но-

са за оба ве зно со ци јал но оси гу ра ње из пла те, у скла ду са за ко ном.

1.1 Основ на пла та

Члан 36.
Основ на пла та за по сле ног пред ста вља про из вод осно ви це и 

ко е фи ци јен та у скла ду са за ко ном.

2. До да ци на пла ту

Члан 37. 
За по сле ни има пра во на до да так на пла ту у скла ду са за ко ном 

и то за:
1) вре ме про ве де но у рад ном од но су (ми ну ли рад)  – у ви си ни 

од 0,4% од осно ви це, за сва ку пу ну го ди ну ра да оства ре ну у рад-
ном од но су код по сло дав ца; 

2) рад на дан др жав ног и вер ског пра зни ка ко ји је не ра дан 
дан  – 110% од осно ви це;

3) рад но ћу, ако та кав рад ни је вред но ван при утвр ђи ва њу ко-
е фи ци јен та  – 26% од осно ви це;

4) пре ко вре ме ни рад  – 26% од осно ви це. 
По сло дав цем, у сми слу овог чла на, сма тра се пред школ ска 

уста но ва и основ на шко ла као уста но ве ко је су утвр ђе не од го ва-
ра ју ћом мре жом уста но ва као план ским ак том ко ји до но си осни-
вач, од но сно кон кур сом ко ји се рас пи су је сва ке школ ске го ди не за 
упис, од но сно при јем у ове уста но ве у скла ду са од го ва ра ју ћим 
за ко ном, има ју ћи у ви ду је дин стве ни си стем про све те, ко ји се фи-
нан си ра ју из бу џет ских сред ста ва.

Осно ви ца за об ра чун до да та ка на пла ту из ста ва 1. овог чла на 
је про из вод осно ви це за об ра чун пла те и ко е фи ци јен та из про пи са 
ко јим се утвр ђу ју ко е фи ци јен ти за об ра чун и ис пла ту пла та за по-
сле них у јав ним слу жба ма.

3. На кна да пла те

Члан 38.
За вре ме од су ство ва ња са ра да за по сле ни има пра во на на-

кна ду пла те у ви си ни про сеч не пла те у прет ход них два на ест ме се-
ци, у сле де ћим слу ча је ви ма:

1) ко ри шће ња го ди шњег од мо ра;
2) ко ри шће ња пла ће ног од су ства;
3) пре стан ка са ра дом пре ис те ка от ка зног ро ка, на зах тев по-

сло дав ца, од но сно на осно ву спо ра зу ма са за по сле ним;
4) од су ство ва ња у да не др жав ног и вер ског пра зни ка, од но-

сно на дан пра зни ка ко ји је не рад ни;
5) вој не ве жбе;
6) ода зи ва ње на по зив др жав ног ор га на.
По сло да вац има пра во на ре фун ди ра ње ис пла ће не на кна де 

пла те у слу ча ју од су ства за по сле ног са ра да због вој не ве жбе или 
ода зи ва ња на по зив др жав ног ор га на. Ре фун ди ра ње на кна де пла те 
вр ши ор ган на чи ји се по зив за по сле ни ода звао, ако за ко ном ни је 
дру га чи је од ре ђе но. 

Члан 39.
За по сле ни има пра во на на кна ду пла те за вре ме од су ство ва-

ња са ра да због при вре ме не спре че но сти за рад до 30 да на, и то:
1) у ви си ни 65% про сеч не пла те у прет ход них 12 ме се ци пре 

ме се ца у ко јем је на сту пи ла при вре ме на спре че ност за рад, с тим 
да не мо же би ти ни жа од ми ни мал не за ра де утвр ђе не у скла ду са 
За ко ном о ра ду, ако је спре че ност за рад про у зро ко ва на бо ле шћу 
или по вре дом ван ра да, ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но;

2) у ви си ни 100% про сеч не пла те у прет ход них 12 ме се ци, пре 
ме се ца у ко ме је на сту пи ла при вре ме на спре че ност за рад, с тим да 
не мо же би ти ни жа од ми ни мал не за ра де утвр ђе не у скла ду са За ко-
ном о ра ду, ако је спре че ност за рад про у зро ко ва на по вре дом на ра-
ду, про фе си о нал ном бо ле шћу, ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

4. На кна да тро шко ва

Члан 40.
За по сле ни има пра во на на кна ду тро шко ва и то:
1) за до ла зак и од ла зак са ра да, у ви си ни пу ног из но са пре-

во зне кар те у јав ном  – град ском, при град ском, од но сно ме ђу град-
ском са о бра ћа ју, ко ја мо ра би ти ис пла ће на до пе тог у ме се цу за 
прет ход ни ме сец. Уко ли ко је пе рон ска кар та услов ко ри шће на пре-
во за, сма тра се да је иста са став ни део тро шко ва пре во за;

2) на кна ду тро шко ва ако за по сле ни, по на ло гу по сло дав ца, 
ко ри сти соп стве ни ауто мо бил у слу жбе не свр хе, у ви си ни 30% це-
не ли тра по гон ског го ри ва за сва ки пре ђе ни ки ло ме тар;

3) на кна ду тро шко ва за вре ме слу жбе ног пу та у зе мљи;
4) на кна ду тро шко ва за слу жбе на пу то ва ња у ино стран ство, 

под усло ви ма и на на чин утвр ђен про пи си ма ко ји ма се ре гу ли ше 
слу жбе ни пут др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка.

На кна да тро шко ва из ста ва 1. тач ка 3) овог чла на ис пла ћу је 
се за по сле ном за тро шко ве ис хра не за вре ме про ве де но на слу жбе-
ном пу ту у зе мљи (днев ни це за слу жбе но пу то ва ње у зе мљи), у ви-
си ни од 5% про сеч не ме сеч не за ра де по за по сле ном у Ре пу бли ци, 
пре ма по след њем об ја вље ном по дат ку ре пу блич ког ор га на над ле-
жног за по сло ве ста ти сти ке, тро шко ве но ће ња пре ма при ло же ном 
ра чу ну, осим у хо те лу лукс ка те го ри је, с тим што се пут ни тро шко-
ви пре во за при зна ју у це ли ни пре ма при ло же ном ра чу ну.

За вре ме про ве де но на слу жбе ном пу ту у тра ја њу од осам до 
12 са ти, за по сле ном при па да на кна да у ви си ни од 50% днев ни це, а 
за тра ја ње ду же од 12 са ти, пун из нос днев ни це.

На кна да тро шко ва за вре ме слу жбе ног пу та се ис пла ћу је на 
осно ву по пу ње ног пут ног на ло га и при ло же ног ра чу на.

5. Дру га при ма ња

Члан 41.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном ис пла ти:
1) от прем ни ну при од ла ску у пен зи ју у ви си ни тро стру ког из-

но са по след ње ис пла ће не пла те за по сле ног, од но сно две про сеч не 
за ра де у Ре пу бли ци Ср би ји пре ма по след њем об ја вље ном по дат ку 
ре пу блич ког ор га на над ле жног за ста ти сти ку, за ви сно од то га шта 
је за за по сле ног по вољ ни је;
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2) на кна ду тро шко ва по греб них услу га у слу ча ју смр ти чла на 
уже по ро ди це, од но сно чла но ви ма уже по ро ди це у слу ча ју смр ти 
за по сле ног, пре ма при ло же ним ра чу ни ма, а  нај ви ше до нео по ре-
зи вог из но са ко ји је утвр ђен за слу чај по мо ћи у слу ча ју смр ти за-
по сле ног или чла на по ро ди це, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу-
је по рез на до хо дак гра ђа на;

3) на кна ду ште те за по сле ном због по вре де на ра ду или про-
фе си о нал ног обо ље ња, у скла ду са за ко ном.

Чла но ви ма уже по ро ди це, у сми слу ста ва 1. тач ка 2) овог 
чла на сма тра ју се брач ни друг и де ца за по сле ног.

По сло да вац мо же де ци за по сле ног ста ро сти до 11 го ди на жи-
во та да обез бе ди по клон за Но ву го ди ну у вред но сти нео по ре зи вог 
из но са ко ји је про пи сан за ко ном ко јим се уре ђу је по рез на до хо дак 
гра ђа на.

По сло да вац мо же из соп стве них при хо да да за по сле ној же ни 
обез бе ди нов ча ни из нос за Дан же на у вред но сти ко ја је пред ви ђе-
на ста вом 3. овог чла на.

Члан 42.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном ис пла ти ју би лар ну на-

гра ду и то:
1) за 10 го ди на ра да у рад ном од но су  – 50% про сеч не пла те; 
2) за 20 го ди на ра да у рад ном од но су  – јед на про сеч на пла та; 
3) за 30 го ди на ра да у рад ном од но су  – јед на и по про сеч на 

пла та;
4) за 35 го ди на ра да у рад ном од но су  – две про сеч не пла те.
Под про сеч ном пла том из ста ва 1. овог чла на под ра зу ме ва се 

про сеч на пла та за по сле ног оства ре на у прет ход на три ме се ца ко-
ји прет хо де ме се цу сти ца ња пра ва на ју би лар ну на гра ду, од но сно 
про сеч на за ра да у Ре пу бли ци Ср би ји у прет ход ном ме се цу у од-
но су на ме сец сти ца ња пра ва на ју би лар ну на гра ду, пре ма по след-
њем об ја вље ном по дат ку ре пу блич ког ор га на над ле жног за по сло-
ве ста ти сти ке, ако је то по вољ ни је по за по сле ног.

За по сле ни сти че пра во на ју би лар ну на гра ду у го ди ни у ко јој 
на вр ша ва 10, 20, 30 и 35 го ди на ра да оства ре них у рад ном од но су.

Члан 43.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном ис пла ти со ли дар ну по-

моћ за слу чај: бо ле сти, здрав стве не ре ха би ли та ци је или ин ва лид-
но сти за по сле ног или чла на ње го ве по ро ди це.

Ви си на по мо ћи за утвр ђе не слу ча је ве обез бе ђу је се у вред-
но сти нео по ре зи вог из но са за со ли дар ну по моћ ко ји је про пи сан 
за ко ном ко јим се уре ђу је по рез на до хо дак гра ђа на, а при зна је се 
на осно ву уред не до ку мен та ци је.

За по сле ни јед ном у то ку ка лен дар ске го ди не мо же да оства ри 
пра во на со ли дар ну по моћ по сва ком од осно ва утвр ђе них у ста ву 
1. овог чла на по је дан пут.

Члан 44.
По сло да вац мо же за по сле ни ма да ис пла ти Но во го ди шњу 

нов ча ну на гра ду у јед на ком из но су. О ви си ни и ди на ми ци ис пла те 
из овог чла на, осни вач и ре пре зен та тив ни син ди ка ти, пот пи сни ци 
овог уго во ра, пре го ва ра ју сва ке го ди не. 

6. Оси гу ра ње за по сле них

Члан 45.
По сло да вац је ду жан да под јед на ким усло ви ма ко лек тив но 

оси гу ра за по сле не за слу чај смр ти, по сле ди ца не зго де, про фе си-
о нал ног обо ље ња, по вре де на ра ду и гу бит ка рад не спо соб но сти, 
ра ди обез бе ђе ња на кна де ште те.

По сло да вац је у оба ве зи да пре рас пи си ва ња јав не на бав ке за 
за кљу че ње уго во ра о оси гу ра њу из ста ва 1. овог чла на, пре го ва ра 
и при ба ви са гла сност ре пре зен та тив ног син ди ка та код по сло дав ца.

По сло да вац мо же, у скла ду са рас по ло жи вим фи нан сиј ским 
сред стви ма, да обез бе ди до дат но здрав стве но оси гу ра ње, за исти 
из нос пре ми је оси гу ра ња за ле че ње у здрав стве ним ин сти ту ци ја-
ма, у др жав ном или при ват ном вла сни штву, са ко ји ма оси гу ра ва ју-
ћа ку ћа има уго вор.

7. Об ра чун и ис пла та пла те и на кна де пла те

Члан 46.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном при ли ком сва ке ис пла те 

пла те и на кна де пла те до ста ви об ра чун.

По сло да вац је ду жан да за по сле ном до ста ви об ра чун и за ме-
сец за ко ји ни је из вр шио ис пла ту пла те, од но сно на кна ду пла те, уз 
обра зло же ње из ко јих раз ло га ни је из вр ше на ис пла та.

Ис пла та пла те мо же би ти у јед ном или из два де ла:
1) ако је ис пла та у јед ном де лу, ис пла ћу је се до 10. у на ред-

ном ме се цу;
2) ако се ис пла ћу је у два де ла: пр ви део се ис пла ћу је до 5. у 

на ред ном ме се цу, а дру ги део до 20. у на ред ном ме се цу.

VII. ВИ ШАК ЗА ПО СЛЕ НИХ

Члан 47. 
Ако услед тех но ло шких, еко ном ских или ор га ни за ци о них 

про ме на пре ста не по тре ба за ра дом за по сле них на нео д ре ђе но 
вре ме, По сло да вац до но си про грам за ре ша ва ње ви шка за по сле-
них (у да љем тек сту: про грам), у скла ду са за ко ном.

Про грам на ро чи то са др жи:
1) раз ло ге због ко јих је пре ста ла по тре ба за ра дом за по сле-

них;
2) уку пан број за по сле них код По сло дав ца, као и број за по-

сле них ко ји ра де на нео д ре ђе но вре ме;
3) кри те ри ју ме пре ма ко ји ма се утвр ђу је ко ји су за по сле ни 

ви шак;
4) број, ква ли фи ка ци о ну струк ту ру, го ди не ста ро сти и стаж 

оси гу ра ња за по сле них ко ји су ви шак и по сло ве ко је оба вља ју;
5) ме ре за за по шља ва ње ви шка за по сле них, као што су: пре-

ме штај на дру ге по сло ве, рад с не пу ним рад ним вре ме ном, али 
не кра ћим од по ло ви не пу ног рад ног вре ме на, пре ква ли фи ка ци ја, 
до ква ли фи ка ци ја, дру ги об лик до дат ног обра зо ва ња, при вре ме но 
или трај но упу ћи ва ње на рад код дру гог по сло дав ца итд.;

6) сред ства за ре ша ва ње со ци јал но-еко ном ског по ло жа ја ви-
шка за по сле них;

7) рок у ко јем ће за по сле ном ко ји је ви шак би ти от ка зан уго-
вор о ра ду ако не мо же да му се омо гу ћи за по шља ва ње.

Кри те ри ју ме из про гра ма утвр ђу је По сло да вац у са рад њи са 
ре пре зен та тив ним син ди ка том у уста но ви.

Члан 48. 
По сло да вац је ду жан да, пре до но ше ња про гра ма, у са рад њи 

са ре пре зен та тив ним син ди ка том код По сло дав ца и ре пу блич ком 
ор га ни за ци јом над ле жном за за по шља ва ње пре ду зме од го ва ра ју ће 
ме ре за но во за по шља ва ње ви шка за по сле них.

Ре пре зен та тив ни син ди кат код По сло дав ца ду жан је да до-
ста ви по сло дав цу ми шље ње на пред лог про гра ма у ро ку од 15 да-
на од да на до ста вља ња пред ло га про гра ма.

По сло да вац је ду жан да раз мо три и узме у об зир пред ло ге 
ре пу блич ке ор га ни за ци је над ле жне за за по шља ва ње и ми шље ње 
син ди ка та и да их оба ве сти о свом ста ву у ро ку од осам да на. 

VI II. НА КНА ДА ШТЕ ТЕ

Члан 49.
За по сле ни је од го во ран По сло дав цу за ште ту ко ју је на ра ду 

или у ве зи са ра дом на мер но или крај њом не па жњом про у зро ко вао.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном, ко ји је пре тр пео по вре-

ду на ра ду или у ве зи са ра дом, на док на ди ште ту.
По сто ја ње ште те, ње ну ви си ну, окол но сти под ко јим је ште та 

на ста ла, ко је ште ту про у зро ко вао и ка ко се на док на ђу је утвр ђу је 
Ко ми си ја ко ју име ну је по сло да вац, у ко јој мо ра би ти пред став ник 
син ди ка та. Ко ми си ја ра ди у скла ду са ко лек тив ним уго во ром код 
по сло дав ца и пра вил ни ком о ра ду.

По сту пак и на чин на кна де ште те од ре ђу је Ко ми си ја, у скла ду 
са за ко ном и оп штим ак том. 

IX. УДА ЉА ВА ЊЕ ЗА ПО СЛЕ НОГ СА РА ДА

Члан 50.
За по сле ни мо же при вре ме но да бу де уда љен са ра да, у скла ду 

са за ко ном. 

X. ИЗ МЕ НА УГО ВО РА О РА ДУ

Члан 51.
По сло да вац мо же за по сле ном да по ну ди из ме ну уго во ре них 

усло ва ра да (у да љем тек сту: анекс уго во ра), у скла ду са за ко ном.
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Члан 52.

Уз по ну ду за за кљу чи ва ње анек са уго во ра по сло да вац је ду-
жан да за по сле ном у пи сме ном об ли ку до ста ви и раз ло ге за по-
ну ду, рок у ко ме за по сле ни тре ба да се из ја сни о по ну ди и прав не 
по сле ди це ко је мо гу да на ста ну од би ја њем по ну де.

За по сле ни је ду жан да се из ја сни о по ну ди за за кљу чи ва ње 
анек са уго во ра у ро ку ко ји од ре ди По сло да вац, а ко ји не мо же би-
ти кра ћи од осам рад них да на.

Ако за по сле ни пот пи ше анекс уго во ра у оста вље ном ро ку за-
др жа ва пра во да пред над ле жним су дом оспо ра ва за ко ни тост тог 
анек са.

За по сле ни ко ји од би је по ну ду анек са уго во ра у оста вље ном 
ро ку, за др жа ва пра во да у суд ском по ступ ку по во дом от ка за уго во-
ра о ра ду, због од би ја ња за кљу чи ва ња анек са уго во ра о ра ду, оспо-
ра ва за ко ни тост анек са уго во ра.

Сма тра се да је за по сле ни од био по ну ду за за кљу чи ва ње 
анек са уго во ра уко ли ко се не из ја сни у ро ку из ста ва 2. овог чла на.

XI. ПРЕ СТА НАК РАД НОГ ОД НО СА

Члан 53.
Рад ни од нос за по сле ног у уста но ви пре ста је у скла ду са за ко-

ном, на осно ву ре ше ња ди рек то ра.
Вас пи та чу и струч ном са рад ни ку пре ста је рад ни од нос кад се 

стек ну усло ви у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју осно ве си сте-
ма обра зо ва ња и вас пи та ња.

За по сле ном пре ста је рад ни од нос те жом по вре дом рад не оба-
ве зе у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју осно ве си сте ма обра зо-
ва ња и вас пи та ња.

Члан 54.
По сло да вац је ду жан да, пре от ка за уго во ра о ра ду, у скла ду 

са За ко ном о ра ду, пи сме ним пу тем упо зо ри за по сле ног на по сто-
ја ње раз ло га за от каз уго во ра о ра ду и да му оста ви рок од нај ма ње 
осам да на да се из ја сни на на во де из упо зо ре ња.

По сло да вац је ду жан да у упо зо ре њу на ве де прав ни основ 
за да ва ње от ка за, чи ње ни це и до ка зе ко ји ука зу ју да су се сте кли 
усло ви за от каз уго во ра о ра ду и рок за да ва ње од го во ра на упо-
зо ре ње. Ово упо зо ре ње по сло да вац до ста вља и син ди ка ту чи ји је 
за по сле ни члан. 

Члан 55.
На чин и по сту пак до ста вља ња ре ше ња о от ка зу уго во ра о ра-

ду, вр ши се у скла ду са За ко ном о ра ду.
Ре ше ње о от ка зу уго во ра о ра ду са др жи прав ни основ, обра-

зло же ње и по у ку о прав ном ле ку.

Члан 56.
По сло да вац је ду жан да за по сле ном, у слу ча ју пре стан ка рад-

ног од но са, ис пла ти све не ис пла ће не пла те, на кна де пла та и дру га 
при ма ња ко је је за по сле ни оства рио до да на пре стан ка рад ног од-
но са у скла ду са ко лек тив ним уго во ром, пра вил ни ком о ра ду, од-
но сно уго во ром о ра ду.

Ис пла ту на ве де них оба ве за по сло да вац је ду жан да из вр ши 
нај ка сни је у ро ку од 30 да на од да на пре стан ка рад ног од но са.

Члан 57.
За вре ме труд но ће, по ро диљ ског од су ства, од су ства ра ди не ге 

де те та и од су ства са ра да ра ди по себ не не ге де те та По сло да вац не 
мо же за по сле ном да от ка же уго вор о ра ду.

Члан 58.
По сло да вац не мо же да от ка же уго вор о ра ду, ни ти на дру-

ги на чин да ста ви у не по во љан по ло жај за по сле ног због ње го вог 
ста ту са или ак тив но сти у свој ству пред став ни ка за по сле них, члан-
ства у син ди ка ту или уче шћа у син ди кал ним ак тив но сти ма.

Те рет до ка зи ва ња да от каз уго во ра о ра ду или ста вља ње у не-
по во љан по ло жај за по сле ног ни је по сле ди ца ста ту са или ак тив но-
сти из ста ва 1. овог чла на је на По сло дав цу.

XII. ОСТВА РИ ВА ЊЕ И ЗА ШТИ ТА ПРА ВА ЗА ПО СЛЕ НИХ

Члан 59.
О пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма из рад ног од но са за-

по сле них од лу чу је ди рек тор или за по сле ни ко га он овла сти.

Овла шће ње из ста ва 1. овог чла на се да је у пи сме ном об ли ку.
По сло да вац или дру го овла шће но ли це, ре ше њем од лу чу је о пра-

ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма за по сле них у скла ду са за ко ном.
Ре ше ње мо ра да са др жи обра зло же ње и по у ку о прав ном ле ку.

Члан 60.
Ко лек тив ним уго во ром код по сло дав ца, пра вил ни ком о ра ду 

од но сно уго во ром о ра ду мо же се пред ви де ти по сту пак спо ра зум-
ног ре ша ва ња спор них пи та ња из ме ђу по сло дав ца и за по сле ног у 
скла ду са за ко ном.

Спор на пи та ња из ста ва 1. овог чла на ре ша ва ар би тар.
Ар би тра спо ра зу мом од ре ђу ју стра не у спо ру из ре да струч-

ња ка у обла сти ко ја је пред мет спо ра.
Рок за по кре та ње по ступ ка пред ар би тром је сте три да на од 

да на до ста вља ња ре ше ња за по сле ном.
Ар би тар је ду жан да до не се од лу ку у ро ку од де сет да на од 

да на под но ше ња зах те ва за спо ра зум но ре ша ва ње спор них пи та ња.
За вре ме тра ја ња по ступ ка пред ар би тром због от ка за уго во-

ра о ра ду, за по сле ном ми ру је рад ни од нос.
Ако ар би тар у ро ку од де сет да на од да на под но ше ња зах те ва 

за спо ра зум но ре ша ва ње не до не се од лу ку, ре ше ње о от ка зу уго во-
ра о ра ду по ста је из вр шно.

Од лу ка ар би тра је ко нач на и оба ве зу је По сло дав ца и за по сле ног.

Члан 61.
Про тив ре ше ња ко јим је по вре ђе но пра во за по сле ног или кад 

је за по сле ни са знао за по вре ду пра ва, за по сле ни или пред став ник 
син ди ка та чи ји је за по сле ни члан, ако га за по сле ни овла сти, мо же 
да по кре не спор пред над ле жним су дом.

Рок за по кре та ње спо ра је 60 да на од да на до ста вља ња ре ше-
ња, од но сно са зна ња за по вре ду пра ва.

XI II. УСЛО ВИ ЗА РАД СИН ДИ КА ТА

Члан 62.
За по сле ни има ју пра во на сло бод но син ди кал но ор га ни зо ва ње 

и де ло ва ње без одо бре ња По сло дав ца за упис у ре ги стар син ди ка та. 
Син ди кат де лу је на на че ли ма сло бо де син ди кал ног ор га ни зо ва-

ња у скла ду са сво јим пра ви ли ма и ста ту том син ди ка та. У свом де ло-
ва њу и ра ду син ди кат је не за ви сан од др жав ног ор га на и По сло дав ца.

Ак тив но сти син ди ка та се фи нан си ра ју из чла на ри не и дру-
гих при хо да.

Син ди кат је ду жан да По сло дав цу до ста ви акт о упи су у ре-
ги стар син ди ка та и од лу ку о из бо ру пред сед ни ка и чла но ва ор га на 
син ди ка та у скла ду са за ко ном.

Члан 63.
По сло да вац је ду жан да омо гу ћи пред став ни ку син ди ка та да 

уче ству је у по ступ ку утвр ђи ва ња пра ва, оба ве за и од го вор но сти за-
по сле них у скла ду са за ко ном, као и да обез бе ди при ступ пред став-
ни ци ма син ди ка та свим рад ним ме сти ма и до ку мен ти ма, а у ци љу 
за шти те пра ва за по сле них утвр ђе них за ко ном, ко лек тив ним уго во-
ром код по сло дав ца, пра вил ни ком о ра ду од но сно, уго во ром о ра ду.

Члан 64.
По сло да вац је ду жан да оба ве шта ва син ди кат о пи та њи ма из 

сво је над ле жно сти, а ко ја су од зна ча ја за ма те ри јал ни и со ци јал ни 
по ло жај за по сле них, и то:

1) при хо ди ма оства ре ним из бу џе та и ван бу џе та и о њи хо вом 
тро ше њу, ше сто ме сеч но и го ди шње;

2) ре а ли за ци ји про гра ма и дру гих по сло ва;
3) ис пла ће ним пла та ма, ше сто ме сеч но и го ди шње;
4) ста њу без бед но сти и здра вљу за по сле них на ра ду и ста ту-

сним про ме на ма.
Члан 65.

По сло да вац је оба ве зан да раз мо три и да да од го во ре о по-
кре ну тим зах те ви ма, пред ло зи ма, ини ци ја ти ва ма и од лу ка ма син-
ди ка та од зна ча ја за ма те ри јал ни, еко ном ски и со ци јал ни по ло жај 
за по сле них.

Члан 66.
По сло да вац је ду жан да, у скла ду са про стор ним, тех нич ким 

и фи нан сиј ским мо гућ но сти ма, обез бе ди усло ве за рад син ди ка та 
ко ји оку пља за по сле не код По сло дав ца, и то:

1) ко ри шће ње од го ва ра ју ће про сто ри је;
2) ад ми ни стра тив но-тех нич ке усло ве;
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3) да пред сед ни ку син ди ка та уста но ве до ста вља по дат ке од-
го ва ра ју ћих струч них слу жби ра ди пру жа ња ре ле вант них ин фор-
ма ци ја, по да та ка у по ступ ку пре го ва ра ња и за кљу чи ва ња ко лек-
тив них уго во ра и сл.;

4) да пред сед ни ку син ди ка та код по сло дав ца до ста вља ин-
фор ма ци је, бил те не, пу бли ка ци је и дру га до ку мен та ко ја су у 
функ ци ји вр ше ња син ди кал них ак тив но сти, као и да син ди кат мо-
же да ис ти че сво ја оба ве ште ња у про сто ри ја ма по сло дав ца на ме-
сти ма ко ја су при сту пач на и за то од ре ђе на;

5) да сред ства од чла на ри не упла ћу је на ра чун син ди ка та;
6) об ра ду пе ри о дич ног об ра чу на и за вр шног ра чу на.

Члан 67.
По сло да вац је ду жан да омо гу ћи пред став ни ку ре пре зен та-

тив ног син ди ка та код по сло дав ца да при су ству је свим сед ни ца ма 
Управ ног од бо ра.

Члан 68.
Ко лек тив ним уго во ром код По сло дав ца или спо ра зу мом из-

ме ђу по сло дав ца и ре пре зен та тив ног син ди ка та код По сло дав ца, 
оба ве зно је утвр ди ти пра во на пла ће но од су ство пред став ни ку 
син ди ка та, ра ди оба вља ња син ди кал не функ ци је сра змер но бро ју 
чла но ва син ди ка та.

Члан 69.
За по сле ном ко ји је иза бран на пла ће ну про фе си о нал ну функ-

ци ју ван уста но ве у ви шем ор га ну ре пре зен та тив ног син ди ка та, 
пот пи сни ка овог уго во ра, ми ру ју пра ва и оба ве зе из рад ног од но са 
док оба вља функ ци ју у том ор га ну.

По пре стан ку вр ше ња функ ци је на ко ју је иза бран, за по сле ни 
има пра во да се у ро ку од 15 да на од да на пре стан ка функ ци је вра-
ти на рад код по сло дав ца.

За по сле ном ко ји је иза бран у ви шим ор га ни ма син ди ка та ван 
уста но ве (ре пу блич ком, по кра јин ском и град ском син ди ка ту), чи ја 
функ ци ја ни је про фе си о нал на (за ме ник пред сед ни ка, пот пред сед-
ник, се кре тар и др.) по сло да вац је ду жан да омо гу ћи од су ство ва ње 
са ра да пред став ни ку ре пре зен та тив ног син ди ка та ра ди ре а ли за-
ци је ње го вих оба ве за уз при ло жен по зив ви шег ор га на.

Члан 70. 
По сло да вац је ду жан да пред сед ни ку ре пре зен та тив ног син-

ди ка та у уста но ви пот пи сни ку овог уго во ра у ко ји је учла ње но 
нај ма ње 50% за по сле них код по сло дав ца, за оба вља ње ње го ве 
функ ци је, обез бе ди нај ма ње 40 пла ће них ча со ва ме сеч но, од но сно 
на сра змер но ма ње пла ће них ча со ва ако ре пре зен та тив ни син ди-
кат има ма ње од 50% за по сле них код По сло дав ца.

Овла шће ни пред став ник син ди ка та има пра во на пла ће но од-
су ство, ра ди оба вља ња сле де ћих син ди кал них функ ци ја:

1) ако је од ре ђен за ко лек тив но пре го ва ра ње, од но сно од ре-
ђен за чла на од бо ра за ко лек тив но пре го ва ра ње за вре ме пре го ва-
ра ња;

2) ка да је од ре ђен да за сту па за по сле ног у рад ном спо ру са 
По сло дав цем пред ар би тром или су дом за вре ме за сту па ња.

Члан 71. 
По сло да вац је оба ве зан да пред став ни ци ма ре пре зен та тив-

ног син ди ка та учeсника у закључивaњу oвoг кoлeк тивног уго во ра 
омо гу ћи од су ство ва ње са ра да ра ди ре а ли за ци је про грам ских ак-
тив но сти и при су ство ва ња син ди кал ним са стан ци ма, кон фе рен ци-
ја ма, сед ни ца ма, се ми на ри ма и кон гре си ма, по по зи ву ор га на ко ји 
ор га ни зу је са ста нак.

По сло да вац је оба ве зан да пред став ни ци ма син ди ка та ко ји 
за сту па ју чла но ве син ди ка та ор га ни зо ва не у по себ на удру же ња у 
окви ру син ди ка та (ре кре а ци ја, ка се уза јам не по мо ћи и сл.) омо гу-
ћи рад, уз при ло жен по зив син ди ка та.

Члан 72.
По сло да вац не мо же да от ка же уго вор о ра ду, ни ти на дру-

ги на чин да ста ви у не по во љан по ло жај (рас по ре ђи ва ње на дру-
ге, ма ње пла ће не по сло ве, рас по ре ђи ва ње у дру гу ор га ни за ци о-
ну це ли ну, упу ћи ва ње на рад у дру го ме сто ра да, упу ћи ва ње на 
рад код дру гог по сло дав ца, про гла ша ва ње тех но ло шким ви шком) 
пред став ни ка за по сле них (пред сед ник син ди кал не ор га ни за-
ци је, син ди кал не по дру жни це, син ди кал ни по ве ре ник, чла но ви 

ор га на син ди ка та, пред сед ник окру жног, град ског, по кра јин ског и 
ре пу блич ког од бо ра) за вре ме оба вља ња функ ци је и по пре стан ку 
функ ци је, у скла ду са за ко ном.

По сло да вац је оба ве зан да функ ци о не ре син ди ка та, по ис те-
ку функ ци је, вра ти на по сло ве ко је су оба вља ли пре из бо ра, од но-
сно на од го ва ра ју ће рад но ме сто.

Члан 73. 
Син ди кал ни пред став ник ре пре зен та тив ног син ди ка та учeс-

ника у закључивaњу oвoг кoлeк тивног уго во ра ко ји од су ству је са 
ра да у скла ду са чл. 70. и 71. Уго во ра има пра во на на кна ду пла те у 
ви си ни про сеч не пла те у прет ход них 12 ме се ци. 

XIV. ШТРАЈК ЗА ПО СЛЕ НИХ

Члан 74. 
Син ди кат мо же ор га ни зо ва ти штрајк. Штрајк је пре кид ра да 

ко ји за по сле ни ор га ни зу ју ра ди за шти те про фе си о нал них и еко-
ном ских ин те ре са.

Члан 75.
За по сле ни сло бод но од лу чу ју о свом уче шћу у штрај ку. 
Штрајк се мо же ор га ни зо ва ти и као штрајк упо зо ре ња.
Штрајк упо зо ре ња мо же тра ја ти нај ду же је дан сат.
Од лу ку о сту па њу у штрајк и штрајк упо зо ре ња код По сло-

дав ца до но си ор ган син ди ка та од ре ђен оп штим ак том син ди ка та 
или ве ћи на за по сле них. 

Од лу ком о сту па њу у штрајк утвр ђу ју се зах те ви син ди ка та, 
вре ме по чет ка штрај ка и ме сто одр жа ва ња штрај ка и име ну је се 
штрај кач ки од бор ко ји је над ле жан да спро ве де штрајк.

Од лу ка о сту па њу у штрајк се до ста вља По сло дав цу, осни-
ва чу и ви шим ор га ни ма син ди ка та нај доц ни је де сет да на пре по-
чет ка штрај ка, до ста вља њем од лу ке о сту па њу у штрајк и из ја ве о 
на чи ну обез бе ђи ва ња ми ни му ма про це са ра да. 

Члан 76.
Осни вач је ду жан да у скла ду са чла ном 10. За ко на о штрај-

ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, број 29/96 и „Службени гласник РС”, 
бр. 101/05  – др. закон, 103/12  – УС) при утврђивању ми ни му ма 
про це са ра да узме у об зир ми шље ње, при мед бе и пред ло ге ре пре-
зен та тив ног син ди ка та пот пи сни ка овог уго во ра ко ји се од но се на 
скра ће ње рад ног вре ме на по сло дав ца за вре ме тра ја ња штрај ка.

За вре ме тра ја ња штрај ка утвр ђе ни ми ни мум про це са ра да 
мо ра се по што ва ти.

Члан 77.
За по сле ни ко ји уче ству је у штрај ку оства ру је пра ва из рад-

ног од но са у скла ду са За ко ном о штрај ку.

Члан 78.
Ако се штрајк ис по ља ва оку пља њем за по сле них, ме сто оку-

пља ња уче сни ка у штрај ку не мо же би ти ван по слов них  – рад них 
про сто ри ја, од но сно ван кру га по слов ног про сто ра за по сле них ко-
ји сту па ју у штрајк.

Члан 79.
Од лу ка о сту па њу у штрајк (на ја ва штрај ка) се до ста вља по-

сло дав цу и осни ва чу нај ка сни је де сет да на пре да на од ре ђе ног за 
по че так штрај ка.

Од лу ка мо ра би ти у пи сме ном об ли ку и мо ра се до ста ви ти на 
од го ва ра ју ћи на чин (пре ко пи сар ни це и сл.).

Рок за по че так штрај ка те че од на ред ног да на од да на до ста-
вља ња од лу ке.

За вре ме од до ста вља ња од лу ке до по чет ка штрај ка син ди кат 
и По сло да вац мо ра ју во ди ти пре го во ре о зах те ви ма син ди ка та.

У пре го во ри ма син ди кат за сту па штрај кач ки од бор.

Члан 80.
За вре ме тра ја ња штрај ка, за по сле ни ко ји су у штрај ку и чла-

но ви штрај кач ког од бо ра не сме ју спре ча ва ти или оме та ти за по-
сле не ко ји не уче ству ју у штрај ку да ра де.

Члан 81.
Ор га ни зо ва ње штрај ка, од но сно уче шће у штрај ку ко ји је ор-

га ни зо ван у скла ду са За ко ном о штрај ку, не пред ста вља по вре ду 
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рад не оба ве зе, не мо же би ти основ за по кре та ње по ступ ка за утвр-
ђи ва ње рад не од го вор но сти за по сле ног и не мо же за по сле ди цу 
има ти пре ста нак рад ног од но са за по сле ног.

По сло да вац и дру га од го вор на ли ца код По сло дав ца, за вре ме 
штрај ка ко ји је ор га ни зо ван у скла ду са За ко ном о штрај ку, не сме-
ју спре ча ва ти за по сле ног да уче ству је у штрај ку ни ти мо гу упо тре-
бља ва ти ме ре при ну де ра ди окон ча ња штрај ка, као ни да по осно ву 
не у че ство ва ња у штрај ку пред ви де по вољ ни ју пла ту или дру ге по-
вољ ни је усло ве ра да за за по сле не ко ји не уче ству ју у штрај ку.

У то ку штрај ка ко ји је ор га ни зо ван у скла ду са За ко ном о 
штрај ку, По сло да вац не мо же за по шља ва ти но ва ли ца ко ја би мо-
гла за ме ни ти уче сни ке у штрај ку, осим ако су угро же ни без бед-
ност ли ца и имо ви не, одр жа ва ње ми ни мал ног про це са ра да ко ји 
обез бе ђу је си гур ност имо ви не и ли ца.

Штрајк пре ста је спо ра зу мом стра на у спо ру или од лу ком 
син ди ка та, од но сно ве ћи не за по сле них о пре стан ку штрај ка. 

За сва ки но ви штрајк уче сни ци у штрај ку ду жни су да до не су 
но ву од лу ку о штрај ку.

XV. НА ЧИН РЕ ША ВА ЊА СПО РО ВА

Члан 82.
Уго вор не стра не се оба ве зу ју да ће Уго вор при ме њи ва ти у 

до број ве ри и у скла ду са на че ли ма со ци јал ног парт нер ства и ди-
ја ло га.

Спор на пи та ња у при ме ни овог уго во ра ре ша ва ар би тра жа 
ко ју обра зу ју Уго вор не стра не у ро ку од 15 да на од да на на стан ка 
спо ра.

Од лу ка ар би тра же о спор ним пи та њи ма оба ве зу је Уго вор не 
стра не.

Ар би тра жу чи не по три пред став ни ка Син ди ка та и Вла де и 
је дан пред став ник ко јег за јед нич ки од ре де Уго вор не стра не из ре-
да струч ња ка за област ко ја је пред мет спо ра.

Уго вор не стра не мо гу пред над ле жним су дом да оства ре за-
шти ту пра ва утвр ђе них Уго во ром.

XVI. ИЗ МЕ НЕ И ДО ПУ НЕ УГО ВО РА

Члан 83.
Сва ка од Уго вор них стра на мо же по кре ну ти ини ци ја ти ву за 

из ме не и до пу не Уго во ра.
Уго вор не стра не ду жне су да се у ро ку од 15 да на од да на 

при је ма ини ци ја ти ве за из ме ну и до пу ну Уго во ра из ја сне о ини ци-
ја ти ви, као и да при сту пе пре го во ри ма о пред ло же ним из ме на ма и 
до пу на ма у ро ку од 30 да на од да на при је ма ини ци ја ти ве.

Уго вор не стра не су са гла сне да се из ме не и до пу не овог уго-
во ра мо гу вр ши ти у слу ча ју:

1) ако на сту пе окол но сти ко је оне мо гу ћа ва ју ње го во спро во-
ђе ње;

2) због из ме на, од но сно до пу на про пи са и ако су од ред бе 
овог уго во ра у су прот но сти са од ред ба ма тих про пи са;

3) ако Уго вор не стра не утвр де да овај уго вор из дру гих раз-
ло га тре ба ме ња ти, као и да при сту пе пре го во ри ма о пред ло же ним 
из ме на ма и до пу на ма у ро ку од 30 да на од да на при је ма пред ло га.

Пред лог за из ме не и до пу не Уго во ра мо же да под не се сва ка 
Уго вор на стра на у пи сме ном об ли ку.

Из ме не и до пу не Уго во ра вр ше се на исти на чин и по по ступ-
ку као и за кљу чи ва ње Уго во ра.

Ако се у то ку пре го во ра о из ме на ма и до пу на ма овог уго во-
ра не по стиг не са гла сност око из ме на и до пу на, спор се ре ша ва у 
скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је на чин и по сту пак мир ног ре-
ша ва ња ко лек тив них рад них спо ро ва. 

XVII. ВА ЖЕ ЊЕ И ОТ КАЗ УГО ВО РА

Члан 84.
Овај уго вор мо же пре ста ти спо ра зу мом Уго вор них стра на 

или от ка зом јед не од Уго вор них стра на.
У слу ча ју от ка за Уго вор се при ме њу је нај ду же шест ме се ци 

од да на под но ше ња от ка за са тим што су Уго вор не стра не ду жне 
да про цес пре го ва ра ња за поч ну нај ка сни је 15 да на од да на под но-
ше ња от ка за, ка да Уго вор пре ста је да ва жи.

XVI II. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 85.
Уго вор не стра не се оба ве зу ју да ће овај уго вор при ме њи ва ти 

у до број ве ри и на на че ли ма со ци јал ног парт нер ства и ко лек тив-
ног пре го ва ра ња.

Уче сни ци овог ко лек тив ног уго во ра име ну ју ко ми си ју ко ја 
пра ти при ме ну Уго во ра.

Ко ми си ја из ста ва 2. овог чла на има по јед ног пред став ни ка 
ко је име ну ју ми ни стар ства над ле жна за обла сти про све те, фи нан-
си ја, ра да и др жав не упра ве, и по јед ног пред став ни ка ко је име ну-
ју ре пре зен та тив ни син ди ка ти пот пи сни ци овог уго во ра.

Ко ми си ја из ста ва 2. овог чла на свој рад уре ђу је По слов ни-
ком о ра ду.

Пред став ни ци ре пре зен та тив них син ди ка та јед ном у шест 
ме се ци раз ма тра ју ак ту ел на пи та ња ко ја се од но се на:

1) ма те ри јал ни и со ци јал ни по ло жај за по сле них;
2) ме ђу соб не од но се ре пре зен та тив них син ди ка та и по сло да-

ва ца;
3) по тре бу из ме на и до пу на Уго во ра;
4) прак су и ми шље ња у ве зи са при ме ном Уго во ра.
Син ди ка ти за у зи ма ју ста во ве о раз ма тра ним пи та њи ма и у 

за ви сно сти од при ро де про бле ма са зи ва ју чла но ве ко ми си је из на-
ве де них ми ни стар ста ва да би за јед нич ки за у зе ли став ка ко на ве де-
не про бле ме раз ре ши ти.

Члан 86.
Овај ко лек тив ни уго вор сту па на сна гу осмог да на од да на 

об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а при ме-
њи ва ће се три го ди не од да на сту па ња на сна гу.

Број 112-07-131/2017-01
У Бе о гра ду, 21. мар та 2017. го ди не

За Вла ду 
Ми ни стар про све те, на у ке и
тех но ло шког раз во ја Ср би је,

Мла ден Шар че вић, с.р.
За ре пре зен та тив не син ди ка те

Са мо стал ни син ди кат
пред школ ског вас пи та ња

и обра зо ва ња Ср би је
пред сед ни ца,

Љи ља на Ки ко вић,с.р.
Син ди кат обра зо ва ња Ср би је

пред сед ни ца,
мр Ва лен ти на Илић, с.р.

ГСПРС „Не за ви сност”
пред сед ник,

проф. др То ми слав Жи ва но вић, с.р.
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