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Н А Р ОД Н А  С КУ П Ш Т И Н А
1708

На основу члана 38. став 3. Закона о Заштитнику грађана 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05 и 54/07) и члана 8. став 1. За-
кона о Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10),

Народна скупштина Републике Србије, на Четвртој седни-
ци Првог редовног заседања у 2019. години, одржаној 25. априла 
2019. године, донела је

ОД Л У К У

о давању сагласности на Правилник о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Стручној 

служби Заштитника грађана

I
Даје се сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу и 

систематизацији радних места у Стручној служби Заштитника 
грађана број 363-241/2019, дел. бр. 6417 од 1. марта 2019. године, 
који је донео Заштитник грађана.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

РС број 14
У Београду, 25. априла 2019. године

Народна скупштина Републике Србије
Председник,

Маја Гојковић, с.р.

1709
На основу члана 32. став 2. Закона о забрани дискриминације 

(„Службени гласник РС”, број 22/09) и члана 8. став 1. Закона о 
Народној скупштини („Службени гласник РС”, број 9/10),

Народна скупштина Републике Србије, на Четвртој седни-
ци Првог редовног заседања у 2019. години, одржаној 25. априла 
2019. године, донела је

ОД Л У К У

о давању сагласности на Правилник о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Стручној 

служби Повереника за заштиту равноправности

1. Даје се сагласност на Правилник о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Стручној служби Повереника 
за заштиту равноправности, који је донео Повереник за заштиту 
равноправности, број 110-00-2/2019-04 од 15. марта 2019. године.

2. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

РС број 15
У Београду, 25. априла 2019. године

Народна скупштина Републике Србије
Председник,

Маја Гојковић, с.р.

ВЛ А Д А
1710

На основу члана 65. стaв 2. Закона о Војсци Србије („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 116/07, 88/09, 101/10 � др. закон, 10/15, 
88/15 � УС и 36/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон), 

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о изменама и допунама Уредбе о оцењивању 
професионалних војних лица

Члан 1.
У Уредби о оцењивању професионалних војних лица („Слу-

жбени гласник РС”, број 17/16), у члану 15. став 3. тачка се заме-
њује запетом и додају се речи: „осим критеријума „Физичка спо-
собност”.”

После става 3. додаје се нови став 4, који гласи:
„Критеријум „Физичка способност” исказује се као просеч-

на вредност свих оцена провера физичке способности у периоду 
оцењивања.”

Досадашњи ст. 4, 5. и 6. постају ст. 5, 6. и 7.

Члан 2.
Члан 20. мења се и гласи:

„Члан 20.
Физичка способност показује оспособљеност лица према ре-

зултатима провере физичке способности.”

Члан 3.
У члану 24. став 4. после речи: „појединачног критеријума,” 

додају се речи: „осим критеријума „Физичка способност”,”.

Члан 4.
Прилог 4. ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ 

ПРОФЕСИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА замењује се новим При-
логом 4. ПРЕГЛЕД КРИТЕРИЈУМА ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПРОФЕ-
СИОНАЛНИХ ВОЈНИХ ЛИЦА који је дат у овој уредби и чини 
њен саставни део.

Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-4183/2019
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 14. став 2. Закона о пољопривредном земљи-
шту („Службени гласник РСˮ, бр. 62/06, 65/08 � др. закон, 41/09, 
112/15, 80/17 и 95/18 � др. закон), а у вези са чланом 8. Закона о бу-
џету Републике Србије за 2019. годину (,,Службени гласник РС”, 
брoj 95/18) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 
72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о измени и допуни Уредбе о утврђивању Програма 
извођења радова на заштити, уређењу и коришћењу 

пољопривредног земљишта за 2019. годину

Члан 1.
У Уредби о утврђивању Програма извођења радова на за-

штити, уређењу и коришћењу пољопривредног земљишта за 2019. 
годину („Службени гласник РС”, број 18/19), у Програму извође-
ња радова на заштити, уређењу и коришћењу пољопривредног зе-
мљишта за 2019. годину, у глави I, став 1. тачка 2) мења се и гласи:

„2) студијско-истраживачке радове, програме и пројекте у 
области заштите, уређења и коришћења пољопривредног земљи-
шта од значаја за Републику Србију:

(1) студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у 
области заштите и коришћења пољопривредног земљишта од зна-
чаја за Републику Србију,

(2) студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у 
области заштите и коришћења пољопривредног земљишта у по-
гледу детекције начина коришћења пољопривредног земљишта у 
државној својини од значаја за Републику Србију,

(3) студијско-истраживачки радови, програми и пројекти у 
области уређења пољопривредног земљишта од значаја за Репу-
блику Србију.”

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Изузетно радови на заштити, уређењу и коришћењу пољо-

привредног земљишта, односно нова инвестициона и друга ула-
гања из става 1. тачка 2. подтачка (2) извршиће се на територији 
Републике Србије.”

Досадашњи став 2. постаје став 3.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-4217/2019
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1712
На основу члана 30. став 6. Царинског закона  („Службени 

гласник РС”, бр. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16 и 113/17 � др. закон) 
и члана 43. став 1. Закона о Влади  („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 
7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У 

о допуни Одлуке о условима и начину за смањење 
царинских дажбина на одређену робу, односно за 
изузимање одређене робе од плаћања царинских 

дажбина у 2019. години

1. У Одлуци о условима и начину за смањење царинских да-
жбина на одређену робу, односно за изузимање одређене робе од 

плаћања царинских дажбина у 2019. години („Службени гласник 
РС”, бр. 104/18 и 13/19), у тачки 2. став 1. после речи:

„8414 30 20 90 Компресори за расхладне уређаје: снаге не 
преко 0,4 kW: остали”  2,5

додају се речи:

„8425 31 00 90

Дизалице котураче и чекрци, осим скип чекрка; 
Хоризонтална и  вертикална витла; Дизалице за 
велике терете са малом висином дизања: Витла: 
На електрични погон: остала ех за уградњу у 
лифтове”.

0

2. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 483-4010/2019 
У Београду,  25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1713
На основу члана 4. став 1. Закона о начину одређивања мак-

сималног броја запослених у јавном сектору („Службени гласник 
РС”, бр. 68/15, 85/15 � УС, 81/16 � УС и 95/18) и члана 43. став 
1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 
и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

о изменама Одлуке о максималном броју запослених на 
неодређено време у систему државних органа, систему 

јавних служби, систему Аутономне покрајине Војводине 
и систему локалне самоуправе за 2017. годину

1. У Одлуци о максималном броју запослених на неодређено 
време у систему државних органа, систему јавних служби, систе-
му Аутономне покрајине Војводине и систему локалне самоуправе 
за 2017. годину („Службени гласник РС”, бр. 61/17, 82/17, 92/17, 
111/17, 14/18, 45/18, 78/18, 89/18 и 102/18) у тачки 2. подтачка 1) 
редни број 1. број: „11.066” замењује се бројем: „11.675”.      

У редном броју 1.3. број: „5.775” замењује се бројем: „6.375”.
У редном броју 1.6. број: „37” замењује се бројем: „42”.
У редном броју 1.7. број: „10” замењује се бројем: „14”.
У редном броју 3. број: „2.976” замењује се бројем: „3.000”.      
Редни број 3.12. мења се и гласи:
 „3.12. Директорату за радијациону и нуклеарну сигурност и 

безбедност Србије    48”. 
У редном броју 5. број: „150” замењује се бројем: „163”.
У редном броју 5.1. број: „140” замењује се бројем: „153”.
У редном броју 7. број: „15.682” замењује се бројем: „15.735”.
У редном броју 7.5. број: „204” замењује се бројем: „216”.
У редном броју 7.6. број: „124” замењује се бројем: „174”.
У редном броју 7.10. број: „28” замењује се бројем: „36”.
У редном броју 7.12. број: „46” замењује се бројем: „50”.
У редном броју 7.14. број: „1.403” замењује се бројем: 

„1.463”.
У редном броју 7.15. број: „4.833” замењује се бројем: 

„4.748”.
У редном броју 7.16. број: „1.707” замењује се бројем: 

„1.661”.
У редном броју 7.19. број: „343” замењује се бројем: „402”.
У редном броју 7.20. број: „795” замењује се бројем: „786”.
У редном броју 8. број: „420” замењује се бројем: „444”.
У редном броју 8.1. број: „108” замењује се бројем: „127”.
У редном броју 8.3. број: „28” замењује се бројем: „32”.
У редном броју 8.4. број: „229” замењује се бројем: „230”.
У редном броју 10. број: „128.306,6” замењује се бројем: 

„128.311,6”.
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У редном броју 10.3. број: „35” замењује се бројем: „40”.
У подтачки 2) број: „470” замењује се бројем: „480”.
У редном броју (6) број: „45” замењује се бројем: „55”.
У подтачки 3) број: „1.470” замењује се бројем: „1.501”.
У редном броју (1) број: „125” замењује се бројем: „130”.
У редном броју (10) број: „26” замењује се бројем: „33”.
У редном броју (17) број: „80” замењује се бројем: „99”.
2. У Табеларном приказу број 3. � Виши судови, број: „1.403” 

замењује се бројем: „1.463”, за Виши суд у Београду број: „400” 
замењује се бројем: „456”, за Виши суд у Новом Саду број: „92” 
замењује се бројем: „103”, за Виши суд у Косовској Митровици 
број: „34” замењује се бројем: „2”, за Виши суд у Нишу број: „71” 
замењује се бројем: „83”, за Виши суд у Краљеву број: „38” заме-
њује се бројем: „51”.

У Табеларном приказу број 4. � Основни судови, број: 
„4.833” замењује се бројем: „4.748”, а за Основни суд у Косовској 
Митровици број: „87” замењује се бројем: „2”.

У Табеларном приказу број 5. � Прекршајни судови, број: 
„1.707” замењује се бројем: „1.661”, а за Прекршајни суд у Косов-
ској Митровици број: „48” замењује се бројем: „2”.

У Табеларном приказу број 8. � Виша јавна тужилаштва, 
број: „343” замењује се бројем: „402”, за Више јавно тужилаштво 
у Београду број: „74” замењује се бројем: „96”, за Више јавно ту-
жилаштво у Косовској Митровици број: „7” замењује се бројем: 
„1”, за Више јавно тужилаштво у Краљеву број: „9” замењује се 
бројем: „22”, за Више јавно тужилаштво у Нишу број: „16” заме-
њује се бројем: „29”, за Више јавно тужилаштво у Новом Саду 
број: „20” замењује се бројем: „37”.

У Табеларном приказу број 9. � Основна тужилаштва, број: 
„795” замењује се бројем: „786”, а за Основно јавно тужилаштво у 
Косовској Митровици број: „10” замењује се бројем: „1”.

У Табеларном приказу број 11. � Стручне службе управних 
округа, број: „229” замењује се бројем: „230”, а за Призренски 
управни округ број: „2” замењује се бројем: „3”.

У Табеларном приказу број 17. � Наука, за Институт дру-
штвених наука у Београду број: „50” замењује се бројем: „52”, 
за Институт за књижевност и уметност у Београду број: „35” за-
мењује се бројем: „38”, за Институт за нуклеарне науке „Винча“ 
број: „789” замењује се бројем: „756”, за Институт за проучавање 
културе Срба број: „30” замењује се бројем: „31”, за Фонд за ино-
вациону делатност број: „20” замењује се бројем: „27”, и на крају 
додају се речи:
„
Фонд за науку Републике Србије 20  

”.
3. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 112-4310/2019
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1714
На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима 

(„Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11 � др. закон и 99/11 � др. 
закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС и 
72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон), 

Влада доноси

ОД Л У К У 

о утврђивању римокатоличке цркве светог Михаела 
Арканђела са Жупним домом у Краљеву за споменик 

културе 

1. Римокатоличка црква светог Михаела Арканђела са Жуп-
ним домом у Краљеву утврђује се за споменик културе.

2. Римокатоличка црква светог Михаела Арканђела са Жуп-
ним домом у Краљеву (у даљем тексту: споменик културе) нала-
зи се на територији општине Краљево, у Краљеву, Улица Хајдук 
Вељкова број 48, у приватној својини, на катастарској парцели 
број 349, КО Краљево, у приватној својини. 

Споменик културе је изграђен 1933. године по пројекту ар-
хитекте Мисите Катушића из Београда, за верске потребе великог 
броја становника католичке вероисповести који су се из Францу-
ске, Немачке и западних делова Краљевине Југославије доселили 
у Краљево, ангажованих за рад у новоформираном Ваздухоплов-
но-техничком заводу. Архитекта Мисита Катушић је у периоду 
између Првог и Другог светског рата пројектовао више цркава и 
самостанских зграда попут Дома за ученике у Високом 1927. го-
дине, самостанске зграде и жупне цркве Светог Антуна Падован-
ског у Петрићевцу поред Бања Луке 1928�1931. Изглед цркве је 
инспирисан основним начелима романске архитектонске традици-
је у комбинацији са елементима готске естетике и декоративности 
у унутрашњем простору. Црква је једнобродна грађевина базили-
калног типа са полукружном апсидом, проскомидијом и сакри-
стијом на источној страни, двоводним кровом и торњем звоника 
који се налази на југозападном углу цркве. Храм је грађен пуном 
опеком класичног формата, а зидови су споља обложени пикова-
ним цементним малтером. Контрафори на бочним зидовима цркве 
имају скромну статичку функцију али значајну естетску, обогаћу-
јући фасаду и дајући јој униформну и строгу ритмичност.

Овај споменик културе као репрезентативни пример сакрал-
не архитектуре, због својих историјских и архитектонских вредно-
сти значајно је остварење у градитељском наслеђу Краљева. 

3. Заштићена околина споменика културе обухвата следеће 
катастарске парцеле: бр. 349, 348/2, 350/1, 360, 361, 362, 401/1 и 
402, КО Краљево, у државној својини.

4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:
1) очување изворног изгледа спољашње архитектуре и енте-

ријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба 
крова, свих конструктивних и декоративних елемената, стилских 
карактеристика, оригиналних материјала и функционалних карак-
теристика;

2) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-ста-
тичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и 
исправности инсталација у споменику културе;

3) забрана радова који могу угрозити статичку стабилност 
споменика културе; 

4) забрана преправки, доградње, преградње и надградње; 
5) вођење електро и ТТ водова подземним путем;
6) забрана постављања прикључних кутија, ормара и рас-

хладних уређаја на фасадама; 
7) неговање и редовно одржавање декоративне флоре.
5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине спо-

меника културе:
1) забрана градње и постављања трајних или привремених 

објеката који својом наменом, волуменом габарита по висини и 
облику могу угрозити или деградирати споменик културе и њего-
ву заштићену околину;

2) забрана постављања покретних тезги, киоска и других 
привремених објеката унутар заштићене околине;

3) забрана радова који могу угрозити статичку безбедност 
споменика културе; 

4) забрана извођења радова којима се врши промена облика 
или намене терена; 

5) забрана постављања далековода, ваздушних електро и ТТ 
водова преко заштићених парцела; њихово вођење извршити под-
земним каналима, уз враћање терена у првобитно стање; 

6) урбанистичко и комунално уређење, хортикултурно опре-
мање, неговање декоративне флоре и редовно одржавање простора 
заштићене околине у функцији споменика културе. 

6. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 633-4004/2019
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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1715

На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон) и члана 
3. став 1. тачка 12) Уредбе о садржини, начину припреме и оцене, 
као и праћењу спровођења и извештавању о реализацији капитал-
них пројеката („Службени гласник РС”, број 63/17),

Влада доноси 

ОД Л У К У
о образовању Комисије за капиталне инвестиције 

1. Образује се Комисија за капиталне инвестиције (у даљем 
тексту: Комисија).

2. Задатак Комисије је да врши рангирање према приоритет-
ним циљевима садржаним у важећим планским документима свих 
нивоа власти, по секторима капиталних пројеката средње и велике 
вредности, а који могу бити предложени за финансирање у поступку 
припреме и доношења буџета за буџетску и наредне две фискалне 
године, а све у складу са важећом уредбом којом се уређују капитал-
ни пројекти и другим важећим прописима који уређују ову материју.

3. Поред задатка из тачке 2. ове одлуке, Комисија има задатак 
да унапређује и константно развија систем за управљање капитал-
ним инвестицијама, као и да координира Радном групом за израду 
јединствене методологије за управљање капиталним инвестиција-
ма образоване Решењем министра финансија број 119-01-42/2019-
01 од 18. фебруара 2019. године, како би се на јединствен начин 
пратиле капиталне инвестиције на нивоу Републике Србије.

4. У Комисију се именују:
1) за председника, Ана Брнабић, председник Владе;
2) за заменикe председника:
− проф. др Зорана Михајловић, потпредседник Владе и ми-

нистар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
− Синиша Мали, министар финансија;
3) за чланове:
− Расим Љајић, потпредседник Владе и министар трговине, 

туризма и телекомуникација; 
− Александар Антић, министар рударства и енергетике;
− Бранислав Недимовић, министар пољопривреде, шумар-

ства и водопривреде;
− Горан Триван, министар заштите животне средине;
− Горан Кнежевић, министар привреде;
− Бранко Ружић, министар државне управе и локалне само-

управе;
− Јадранка Јоксимовић, министар за европске интеграције. 
5. Административно-техничке послове за потребе Комисије 

обавља Министарство финансија.
6. За рад у Комисији председнику, заменицима председника и 

члановима не исплаћује се накнада.
7. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 

у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-4361/2019
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1716
На основу члана 25. став 1. Уредбе о начелима за унутрашње 

уређење и систематизацију радних места у министарствима, по-
себним организацијама и службама Владе („Службени гласник 
РС”, бр. 81/07 � пречишћен текст, 69/08, 98/12, 87/13 и 2/19),

Влада доноси

ОД Л У К У
о изменама Одлуке о оснивању Координационог тела за 
реализацију пројекта изградње високог објекта у блоку 

између улица Кнеза Милоша, Дринске, Сарајевске и 
Дурмиторске у Београду 

1. У Одлуци о оснивању Координационог тела за реализаци-
ју пројекта изградње високог објекта у блоку између улица Кнеза 

Милоша, Дринске, Сарајевске и Дурмиторске у Београду („Слу-
жбени гласник РСˮ, бр. 75/16 и 93/16), у тачки 3. алинеја друга 
подтач. 3) и 4) мењају се и гласе:

„3) Марко Стојчић, главни урбаниста, град Београд;
4) Лука Томић, шеф Кабинета министра финансија;ˮ.
2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-3978/2019
У Београду, 25.  априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1717
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
финансија

I
Поставља се Марко Јовановић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра финансија ‒ Сектор за уговарање и финансирање 
програма из средстава Европске уније од 4. маја 2019. године, на 
три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-3773/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1718
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
финансија

I
Поставља се Војислав Лазаревић за вршиоца дужности по-

моћника министра финансија � Сектор за имовинско-правне по-
слове од 1. маја 2019. године, на три месеца.
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II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-3771/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1719
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
финансија

I
Поставља се Снежана Карановић за вршиоца дужности по-

моћника министра финансија � Сектор за царински систем и по-
литику од 19. априла 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4166/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1720
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
пољопривреде, шумарства и водопривреде 

I
Поставља се мр Ненад Катанић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде � Сектор 
за пољопривредну политику од 1. маја 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4296/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1721
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
трговине, туризма и телекомуникација

I
Поставља се Вишња Ракић за вршиоца дужности помоћника 

министра трговине, туризма и телекомуникација � Сектор за за-
штиту потрошача од 1. маја 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4291/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1722
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

I
Поставља се Биљана Барошевић за вршиоца дужности по-

моћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања � Сектор за заштиту особа са инвалидитетом од 26. априла 
2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-3384/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања

I
Поставља се проф. др Саша Трандафиловић за вршиоца ду-

жности помоћника министра за рад, запошљавање, борачка и со-
цијална питања � Сектор за финансијско управљање, рачуновод-
ство и контролинг од 29. априла 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-3386/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1724
На основу члана 26. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности секретара 
Министарства заштите животне средине

I
Поставља се Бранислав Атанасковић за вршиоца дужности 

секретара Министарства заштите животне средине од 17. априла 
2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4137/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1725
На основу члана 26. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности секретара 
Министарства за европске интеграције

I
Поставља се Мирослава Ђуровић за вршиоца дужности се-

кретара Министарства за европске интеграције од 17. априла 2019. 
године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4356/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1726
На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције 
за мере и драгоцене метале у Министарству привреде

I
Поставља се Чедомир Белић за вршиоца дужности директора 

Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству привреде 
од 25. априла 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-3953/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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1727
На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности директора Управе за 
извршење кривичних санкција у Министарству правде

I
Поставља се Дејан Царевић за вршиоца дужности директора 

Управе за извршење кривичних санкција у Министарству правде 
од 29. априла 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4110/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1728
На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности директора Дирекције 
за управљање одузетом имовином у Министарству 

правде

I
Поставља се др Милан Стевовић за вршиоца дужности ди-

ректора Дирекције за управљање одузетом имовином у Министар-
ству правде од 29. априла 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4113/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1729
На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности директора Управе 
за пољопривредно земљиште у Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде

I
Поставља се Бранко Лакић за вршиоца дужности директора 

Управе за пољопривредно земљиште у Министарству пољопри-
вреде, шумарства и водопривреде од 4. маја 2019. године, на три 
месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4321/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1730
На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности директора Управе за 
безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања

I
Поставља се Марина Фуртула за вршиоца дужности директо-

ра Управе за безбедност и здравље на раду у Министарству за рад, 
запошљавање, борачка и социјална питања од 2. маја 2019. године, 
на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4136/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе за јавни дуг у Министарству финансија

I
Поставља се Предраг Ивановић за вршиоца дужности помоћ-

ника директора Управе за јавни дуг у Министарству финансија од 
26. априла 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4168/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1732
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе за спречавање прања новца у Министарству 

финансија

I
Поставља се Драган Маринковић за вршиоца дужности по-

моћника директора Управе за спречавање прања новца у Мини-
старству финансија од 1. маја 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-3775/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1733
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе за трезор у Министарству финансија

I
Поставља се Драгица Вићентијевић за вршиоца дужности 

помоћника директора Управе за трезор � Сектор за јавна плаћања 
и фискалну статистику у Министарству финансија од 3. маја 2019. 
године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-3777/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1734
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе за трезор у Министарству финансија

I
Поставља се Мирјана Илић за вршиоца дужности помоћника 

директора Управе за трезор � Сектор за финансирање, рачуновод-
ство и контролу у Министарству финансија, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4278/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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1735
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника 
директора Инспектората за рад у Министарству за рад, 

запошљавање, борачка и социјална питања

I
Поставља се Војин Јондић за вршиоца дужности помоћника 

директора Инспектората за рад у Министарству за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања од 27. априла 2019. године, на 
три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-3385/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1736
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника 
директора Управе за аграрна плаћања у Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде

I
Поставља се Марина Живановић за вршиоца дужности по-

моћника директора Управе за аграрна плаћања � Сектор за кон-
тролу на лицу места у Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде од 1. маја 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србијеˮ.

24 број 119-4117/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1737
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе за пољопривредно земљиште у Министарству 

пољопривреде, шумарства и водопривреде

I
Поставља се Александра Мичета за вршиоца дужности по-

моћника директора Управе за пољопривредно земљиште у Мини-
старству пољопривреде, шумарства и водопривреде од 26. априла 
2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-3968/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1738
На основу члана 35. став 2. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности директора 
Републичког секретаријата за јавне политике

I
Поставља се Бојана Тошић за вршиоца дужности директора 

Републичког секретаријата за јавне политике од 4. маја 2019. годи-
не, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4287/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 36. став 3. Закона о државној управи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности заменика комесара 
Комесаријата за избеглице и миграције

I
Поставља се Светлана Велимировић за вршиоца дужности 

заменика комесара Комесаријата за избеглице и миграције од 2. 
маја 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4135/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1740
На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Републичког секретаријата за јавне политике

I
Поставља се Ивана Вукашиновић за вршиоца дужности по-

моћника директора Републичког секретаријата за јавне политике 
� Сектор за подршку планирању, координацију и праћење спрово-
ђења јавних политика од 4. маја 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4165/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1741
На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Републичког геодетског завода

I
Поставља се Миљана Кузмановић Костић за вршиоца дужно-

сти помоћника директора Републичког геодетског завода � Сектор 
за правне послове од 1. маја 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-3263/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1742
На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Републичког геодетског завода

I
Поставља се Јелена Матић Вареница за вршиоца дужности 

помоћника директора Републичког геодетског завода � Сектор гео-
детских послова од 5. маја 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-3268/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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1743
На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Републичког геодетског завода

I
Поставља се Данка Гарић за вршиоца дужности помоћника 

директора Републичког геодетског завода � Сектор за информати-
ку и комуникационе технологије од 5. маја 2019. године, на три 
месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-3262/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1744
На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 
64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � 
УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Републичког геодетског завода

I
Поставља се Славиша Томовић за вршиоца дужности помоћ-

ника директора Републичког геодетског завода � Сектор за надзор 
и контролу од 5. маја 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-3265/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1745
На основу члана 4. став 1. Уредбе о оснивању Канцеларије 

за управљање јавним улагањима („Службени гласник РС”, број 
95/15), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 64/07, 
67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 43. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 
и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности заменика директора 
Канцеларије за управљање јавним улагањима

I
Поставља се Сандра Недељковић за вршиоца дужности заме-

ника директора Канцеларије за управљање јавним улагањима од 
26. априла 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4162/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1746
На основу члана 5. став 1. Уредбе о Канцеларији Нацио-

налног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом 
и Народном Републиком Кином („Службени гласник РС”, број 
49/17), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 64/07, 
67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 43. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 
и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Канцеларије Националног савета за координацију 

сарадње са Руском Федерацијом и Народном 
Републиком Кином

I
Поставља се Гордана Јакшић за вршиоца дужности помоћ-

ника директора Канцеларије Националног савета за координацију 
сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином 
� Сектор за стратешку и оперативну сарадњу са Народном Репу-
бликом Кином од 26. априла 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4171/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 5. став 1. Уредбе о Канцеларији Нацио-
налног савета за координацију сарадње са Руском Федерацијом 
и Народном Републиком Кином („Службени гласник РС”, број 
49/17), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 64/07, 
67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 43. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 
и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Канцеларије Националног савета за координацију 

сарадње са Руском Федерацијом и Народном 
Републиком Кином

I
Поставља се Милан Милошевић за вршиоца дужности по-

моћника директора Канцеларије Националног савета за коорди-
нацију сарадње са Руском Федерацијом и Народном Републиком 
Кином � Сектор за стратешку и оперативну сарадњу са Руском 
Федерацијом од 26. априла 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4169/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1748
На основу члана 4. став 1. Уредбе о оснивању Службе за 

управљање кадровима („Службени гласник РС”, бр. 106/05 и 
109/09), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � исправка, 64/07, 
67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 43. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 
и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Службе за управљање кадровима

I
Поставља се Нада Вуковић Ракић за вршиоца дужности по-

моћника директора Службе за управљање кадровима � Сектор за 
правне, финансијске и опште послове од 30. априла 2019. године, 
на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4313/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1749
На основу члана 38. став 1. Закона о правобранилаштву 

(„Службени гласник РС”, број 55/14), члана 67а Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � 
исправка, 83/05 � исправка, 64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17 и 95/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о престанку дужности вршиоца дужности заменика 
државног правобраниоца – заступника Републике 

Србије пред Европским судом за људска права

I
Констатује се да Наташи Плавшић престаје дужност вршио-

ца дужности заменика државног правобраниоца � заступника Ре-
публике Србије пред Европским судом за људска права � 4. маја 
2019. године, због протека времена на које је постављена.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4344/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1750
На основу члана 38. став 1. Закона о правобранилаштву 

(„Службени гласник РС”, број 55/14), члана 67а Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � 
исправка, 83/05 � исправка, 64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17 и 95/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности заменика државног 
правобраниоца у седишту у Београду

I
Поставља се Сања Гуњић за вршиоца дужности заменика др-

жавног правобраниоца у седишту Државног правобранилаштва у 
Београду од 5. маја 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4107/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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1751
На основу члана 38. став 1. Закона о правобранилаштву 

(„Службени гласник РС”, број 55/14), члана 67а Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � 
исправка, 83/05 � исправка, 64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17 и 95/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности заменика државног 
правобраниоца у седишту у Београду

I
Поставља се Сузана Величковић за вршиоца дужности заме-

ника државног правобраниоца у седишту Државног правобрани-
лаштва у Београду од 5. маја 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4114/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1752
На основу члана 38. став 1. Закона о правобранилаштву 

(„Службени гласник РС”, број 55/14), члана 67а Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � 
исправка, 83/05 � исправка, 64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17 и 95/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности заменика државног 
правобраниоца у седишту у Београду

I
Поставља се Милена Бабић за вршиоца дужности заменика 

државног правобраниоца у седишту Државног правобранилаштва 
у Београду од 5. маја 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4103/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1753
На основу члана 38. став 1. Закона о правобранилаштву 

(„Службени гласник РС”, број 55/14), члана 67а Закона о држав-
ним службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 � 
исправка, 83/05 � исправка, 64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 
99/14, 94/17 и 95/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности заменика државног 
правобраниоца у Одељењу са седиштем у Крагујевцу

I
Поставља се Данијела Данчетовић за вршиоца дужности заме-

ника државног правобраниоца у Одељењу Државног правобранила-
штва са седиштем у Крагујевцу од 5. маја 2019. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4097/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1754
На основу члана 33. став 1. Закона о јавним агенцијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05 � исправка и 47/18) и 
члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 
7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу вршиоца дужности директора Агенције за 
безбедност саобраћаја

I
Разрешава се Јасмина Милошевић дужности вршиоца ду-

жности директора Агенције за безбедност саобраћаја са 6. мајем 
2019. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4358/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1755
На основу члана 33. став 1. Закона о јавним агенцијама 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/05, 81/05 � исправка и 47/18) и 
члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 
7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању вршиоца дужности директора Агенције за 
безбедност саобраћаја

I
Именује се Јасмина Милошевић за вршиоца дужности ди-

ректора Агенције за безбедност саобраћаја од 7. маја 2019. године, 
најдуже на три месеца.
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II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

24 број 119-4359/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1756
На основу члана 54. ст. 7. и 8. Закона о научноистраживачкој 

делатности („Службени гласник РС”, бр. 110/05, 50/06 � исправка, 
18/10 и 112/15) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гла-
сник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
� УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

o разрешењу председника Управног одбора Историјског 
института у Београду

I
Разрешава се проф. др Предраг Ј. Марковић дужности пред-

седника Управног одбора Историјског института у Београду са 11. 
априлом 2019. године, на лични захтев.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-4298/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године   

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1757
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 2. Закона 
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  �  исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  �  УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 
� др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм о изменама  
и допунама Програма пословања Јавног предузећа 

„Путеви Србије” за 2019. годину

I
Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Про-

грама пословања Јавног предузећа „Путеви Србије” за 2019. годи-
ну, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Путеви Срби-
је”, на седници од 23. априла 2019. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број  023-4378/2019
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1758
На основу члана 25. став 2. Одлуке о измени оснивачког акта 

„Коридори Србије” д.о.о. Београд („Службени гласник РС”, број 
5/17) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 �  УС, 72/12, 
7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм о изменама  
и допунама Програма рада и пословања и финансијског 

плана за 2019. годину „Коридори Србије”  
друштво с ограниченом одговорношћу Београд  

I
Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Про-

грама рада и пословања и финансијског плана за 2019. годину 
„Коридори Србије” друштво с ограниченом одговорношћу Бео-
град, који је донела Скупштина „Коридори Србије” друштво с 
ограниченом одговорношћу Београд, на седници од 25. априла 
2019. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 021-4410/2019
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1759
На основу члана 22. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 2. Закона 
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � 
др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на расподелу добити Јавног 
предузећа „Пошта Србије” за 2018. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити за 2018. 

годину Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд, коју је донео 
Надзорни одбор Јавног предузећа „Пошта Србије”, Београд, на 
седници од 22. априла 2019. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 41-4174/2019-1
У Београду, 23. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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1760
На основу члана 25. Закона о спољним пословима („Службе-

ни гласник РС”, бр. 116/07, 126/07 � исправка и 41/09) и члана 43. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 
и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности за отварање Амбасаде Краљевине 
Камбоџе у Републици Србији, са седиштем у Београду

1. Даје се сагласност за отварање Амбасаде Краљевине Кам-
боџе у Републици Србији, са седиштем у Београду.

2. Задужује се Министарство спољних послова да дипломат-
ским путем обавести Министарство спољних послова и међуна-
родне сарадње Краљевине Камбоџе о сагласности Владе Републи-
ке Србије да се отвори Амбасада Краљевине Камбоџе у Републици 
Србији, са седиштем у Београду.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 02-4182/2019
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1761
На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 � исправка, 108/13, 142/14, 68/15 � др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17 и 95/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије 
за 2019. годину („Службени гласник РС”, брoj 95/18), у оквиру Раз-
дела 16 � Министарство финансија, Програм 2402 � Интервенциј-
ска средства, функција 160 � Опште јавне услуге некласификоване 
на другом месту, Програмска активност 0001 � Текућа буџетска 
резерва, апропријација економска класификација 499 � Средства 
резерве, одобравају се Генералном секретаријату Владе, средства у 
укупном износу од 118.500.000 динара на име финансијске помоћи 
Републици Француској за обнову катедрале Нотр Дам у Паризу.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
користиће се за непланиране сврхе за које није утврђена апроприја-
ција и књижиће се у оквиру Раздела 3 � Влада, Глава 3.9 � Генерал-
ни секретаријат Владе, Програм 2102 � Подршка раду Владе, функ-
ција 110 � Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални 
послови и спољни послови, Програмска активност 0008 � Стручни 
и оперативни послови Генералног секретаријата Владе, апроприја-
ција економска класификација 461 � Донације страним владама.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-4149/2019
У Београду, 22. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1762
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 � исправка, 108/13, 142/14, 68/15 � др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17 и 95/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби-
је за 2019. годину („Службени гласник РС”, брoj 95/18), у оквиру 
Раздела 16 � Министарство финансија, Програм 2402 � Интер-
венцијска средства, функција 160 � Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту, Програмска активност 0001 � Текућа 
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 
� Средства резерве, одобравају се Министарству трговине, тури-
зма и телекомуникација, средства у укупном износу од 42.500.000 
динара ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних Ту-
ристичкој организацији Србије на име накнаде трошкова оглаша-
вања у земљи, у циљу финансирања летње и зимске промотивне 
туристичке кампање.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 32 � Министарство трговине, 
туризма и телекомуникација, Програм 1507 � Уређење и развој у 
области туризма, функција 473 � Туризам, Програмска активност 
0011 � Подршка раду Туристичке организације Србије, апроприја-
ција економска класификација 451 � Субвенције јавним нефинан-
сијским предузећима и организацијама.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-4353/2019
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1763
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 � исправка, 108/13, 142/14, 68/15 � др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17 и 95/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби-
је за 2019. годину („Службени гласник РС”, брoj 95/18), у оквиру 
Раздела 16 � Министарство финансија, Програм 2402 � Интер-
венцијска средства, функција 160 � Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту, Програмска активност 0001 � Текућа 
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 
� Средства резерве, одобравају се Министарству грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре, средства у укупном износу од 
66.000.000 динара ради обезбеђивања недостајућих средстава по-
требних Агенцији за безбедност саобраћаја за спровођење медиј-
ске кампање за подизање свести о безбедности саобраћаја.
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2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-

ња распоређују се у оквиру Раздела 22 � Министарство грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 � Уређење и 
надзор у области саобраћаја, функција 450 � Саобраћај, Програм-
ска активност 0001 � Друмски транспорт, путеви и безбедност 
саобраћаја, апропријација економска класификација 451 � Суб-
венције јавним нефинансијским предузећима и организацијама (у 
опису апропријације тачка се замењује тачком са запетом и додају 
се речи: „средства у износу од 66.000.000 динара намењена су за 
Агенцију за безбедност саобраћаја, а распоред и коришћење сред-
става вршиће се по посебном акту Владе.”).

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-4363/2019
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1764
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о 

буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 
101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13 � исправка, 108/13, 142/14, 68/15 
� др. закон, 103/15, 99/16, 113/17 и 95/18) и члана 43. став 2. Зако-
на о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � 
др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби-
је за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18), у оквиру 
Раздела 22 � Mинистарство грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре, Програм 0702 � Реализација инфраструктурних про-
јеката од значаја за Републику Србију, функција 450 � Саобраћај, 
Пројекат 5032 � Реконструкција моста на граничном прелазу � 
Шепак, апропријација економска класификација 511 � Зграде и 
грађевински објекти, средства у укупном износу од 141.000.000 
динара преносе се у текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру 
Раздела 16 � Министарство финансија, Програм 2402 � Интер-
венцијска средства, функција 160 � Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту, Програмска активност 0001 � Текућа 
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 � 
Средства резерве, и распоређују се Министарству грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, ради обезбеђивања недостајућих 
средстава потребних за „Аеродроми Србијеˮ д.о.о., а за опремање 
и почетак рада Аеродрома „Мораваˮ код Краљева.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 22 � Министарство грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701 � Уређење и 
надзор у области саобраћаја, функција 450 � Саобраћај, Програм-
ска активност 0004 � Ваздушни саобраћај, апропријација економ-
ска класификација 451 � Субвенције јавним нефинансијским пре-
дузећима и организацијама.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-4364/2019
У Београду, 25. aприла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1765
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13 � исправка, 108/13, 142/14, 68/15 � др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17 и 95/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 � исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 � УС, 72/12, 7/14 � УС, 44/14 и 30/18 � др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије 

за 2019. годину („Службени гласник РС”, брoj 95/18), у оквиру Раз-
дела 16 � Министарство финансија, Програм 2402 � Интервенцијска 
средства, функција 160 � Опште јавне услуге некласификоване на 
другом месту, Програмска активност 0001 � Текућа буџетска резерва, 
апропријација економска класификација 499 � Средства резерве, одо-
бравају се Министарству омладине и спорта, средства у укупном из-
носу од 30.000.000 динара ради обезбеђивања недостајућих средста-
ва потребних за финансирање активности Фудбалског савеза Србије.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 31 � Министарство омладине 
и спорта, Програм 1301 � Развој система спорта, функција 810 � 
Услуге рекреације и спорта, Програмска активност 0005 � Програ-
ми гранских спортских савеза, апропријација економска класифи-
кација 481 � Дотације невладиним организацијама.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 401-4369/2019
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1766
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о ек-

спропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 � СУС, 
20/09, 55/13 � УС и 106/16 � аутентично тумачење) и члана 136. 
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 
18/16 и 95/18 � аутентично тумачење), по предлогу Скупштине 
градске општине Обреновац, Обреновац, Вука Караџића 74,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно адми-
нистративни пренос непокретности  �  земљишта и објеката на зе-
мљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно 
административног преноса непокретности, у циљу изградње дела 
трасе магистрале III топловода од Термоелектране „Никола Тесла” 
до насеља Шљивице, сагласно Информацији о локацији бр. I-01 број 
350-сл./2019 од 7. марта 2019. године, издатој од стране Одељења за 
урбанизам и комунално-грађевинске послове  �  Одсека за урбани-
зам и заштиту животне средине Управе градске општине Обреновац, 
а у складу са Планом детаљне регулације за изградњу магистрале III 
топловода од Термоелектране „Никола Тесла  �  А” до насеља Шљи-
вице, градска општина Обреновац („Службени лист града Београ-
да”, број 70/13), на непокретностима у КО Обреновац, КО Звечка и 
КО Уровци, територија градске општине Обреновац у Београду.

II. Град Београд одређује се за корисника експропријаци-
је, односно административног преноса непокретности из тачке I. 
овог решења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 465-3971/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.
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1767
На основу члана 20. став 1. и члана 70. став 2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 23/01 � СУС, 20/09, 55/13 

� УС и 106/16 � аутентично тумачење) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18 � aутен-
тично тумачење), по предлогу Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Београд, Његошева 84,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности � земљишта и објеката на земљи-
шту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње саобра-
ћајнице � део „Сремска газела” � III деоница, сагласно Информацији о локацији број 320-12/2019 од 28. јануара 2019. године, издатој 
од стране Одељења за грађевинске и комуналне послове Градске општине Сурчин, а у складу са Планом детаљне регулације за трасу 
општинског пута „Сремска газела” Прогар�Бечмен�Добановци, општина Сурчин („Службени лист града Београда”, број 26/11), на непо-
кретностима у КО Добановци, територија града Београда. 

II. Град Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I. овог ре-
шења.

III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 465-4043/2019 
У Београду, 25. априла 2019. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
1768

На основу члана 87. став 2. Царинског закона („Службени 
гласник РС”, бр. 18/10, 111/12, 29/15, 108/16, 113/17 � др. закон),

Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К 

о допуни Правилника о облику, садржини, начину 
подношења и попуњавања декларације и других 

образаца у царинском поступку 

Члан 1.
У Правилнику о облику, садржини, начину подношења и 

попуњавања декларације и других образаца у царинском поступ-
ку („Службени гласник РС”, бр. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16, 
73/16, 79/16, 8/17, 46/17, 69/17, 83/17, 96/17, 117/17, 44/18, 60/18, 
69/18, 86/18 и 3/19), у Прилогу 5. „Попуњавање јединствене ца-
ринске исправе”, у делу „III Начин попуњавања рубрика ЈЦИ за 
извоз, поновни извоз, привремени извоз робе и пасивно оплеме-
њивање”, у рубрици 22 (Валута и укупан износ из фактуре), у ста-
ву 3. на крају тачка се замењује запетом и додају се речи: „у слу-
чају када се роба испоручује директно власнику робе. У случају 
кад се роба директно испоручује трећем лицу, по налогу власника 
робе, уписује се укупан износ из фактуре, односно проформа фак-
туре власника робе према том трећем лицу.”.

У рубрици 42 (Цена робе), у ставу 2. на крају тачка се замењује 
запетом и додају се речи: „у случају када се роба испоручује директ-
но власнику робе. У случају кад се роба директно испоручује трећем 
лицу, по налогу власника робе, уписује се укупан износ из фактуре, 
односно проформа фактуре власника робе према том трећем лицу.”.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00280/2019-17
У Београду, 12. априла 2019. године

Министар,
Синиша Мали, с.р.

1769
На основу члана 167. став 4. тачка 2) и члана 169п став 7, За-

кона о пореском поступку и пореској администрацији („Службени 
гласник РСˮ, бр. 80/02, 84/02 � исправка, 23/03 � исправка, 70/03, 
55/04, 61/05, 85/05 � др. закон, 62/06 � др. закон, 61/07, 20/09, 72/09 
� др. закон, 53/10, 101/11, 2/12 � исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 
68/14, 105/14, 91/15 � аутентично тумачење, 112/15, 15/16, 108/16, 
30/18 и 95/18) и члана 15. Закона о државној управи  („Службени 
гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 � др. закон и 
47/18), на предлог директора Пореске управе,

Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К 

о измени Правилника о  платама и другим примањима 
запослених у Министарству финансија – Пореска 

управа

Члан 1.
У Правилнику о платама и другим примањима запослених у 

Министарству финансија � Пореска управа („Службени гласник 
РСˮ, бр. 88/09, 47/10, 21/11, 43/13, 104/13, 67/17, 101/17, 23/18, 
72/18 и 18/19) у члану 7. речи: „Студијско-аналитички послови у 
Одељењу за управне и правне послове у области игара на срећу;ˮ 
бришу се.

Члан 2.
Овај правилник  ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-00302/2019-08
У Београду, 23. априла 2019. године

Министар,  
Синиша Мали, с.р.
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На основу члана 4. став 4. Закона о железници („Службени 
гласник РСˮ, број 41/18),

Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре до-
носи

П РА В И Л Н И К

о елементима јавне железничке инфраструктуре

Предмет правилника

Члан 1.
Овим правилником ближе се одређују елементи јавне желе-

зничке инфраструктуре.

Доњи строј пруге

Члан 2.
Доњи строј пруге чине: земљани труп, мостови и пропусти, 

тунели и галерије, системи за одводњавање, објекти и постројења 
у службеним местима и објекти за заштиту пруге од површинских 
вода, атмосферског утицаја и буке.

Земљани труп чине:
1) планум;
2) заштитни слој;
3) прелазни слој;
4) насип;
5) темељно тло;
6) падина на којој лежи труп као и падина више и ниже у 

ширини пружног појаса;
7) потпорни зидови и друге мере и материјали који побољша-

вају стабилност планума и падине над усеком.
У састав земљаног трупа спадају и вештачке грађевине, угра-

ђене у труп пруге или поред њега, као што су:
1) јаркови и канали за одводњавање земљаног трупа са по-

стојећим објектима за пропуштање воде кроз труп пруге отвора 
до 1 m;

2) облоге, обложни и потпорни зидови;
3) дренаже;
4) вегетациони покривач на косинама и падинама.
Под мостовима и пропустима подразумевају се:
1) мостови, виадукти и пропусти;
2) подвожњаци и надвожњаци;
3) пешачки прелази изнад и испод пруге (ако су они основна 

средства железничке инфраструктуре);
4) пролази ка перонима;
5) сигнални мостови;
6) сигналне конзоле.
Под тунелима се подразумевају подземне грађевине за вође-

ње трасе пруге, као и галерије које су само делимично у брдској 
маси и служе за обезбеђење пруге од обрушавања стена, снежних 
лавина и слично.

Објекти у службеним местима су:
1) перони;
2) потходници и пасареле;
3) рампе;
4) приступни и пожарни путеви;
5) паркинзи;
6) манипулативне површине за робни рад и сл.
Постројења у службеним местима су:
1) колске ваге;
2) постројења за снабдевање водом;
3) контролни товарни профил;
4) колосечни канали.
Објекти за заштиту пруге од површинских вода и атмосфер-

ског утицаја и буке су:
1) објекти за заштиту од наноса бујичних токова;
2) биолошке и техничке мере;
3) објекти за регулисање речних токова;
4) објекти за заштиту од језерских таласа;

5) објекти за заштиту од завејавања;
6) објекти за заштиту од снежних лавина;
7) објекти за заштиту од ветра;
8) објекти за заштиту околине од буке изазване саобраћајем.

Горњи строј пруге

Члан 3.
Горњи строј пруге чине:
1) Колосеци, који могу бити:
(1) са застором,
(2) без застора (на чврстој подлози);
2) Сложене колосечне конструкције:
(1) скретнице,
(2) укрштаји,
(3) дилатационе справе,
(4) окретнице,
(5) преноснице,
(6) колосеци на колским вагама и др. 
Елементи горњег строја су:
1) слободни профил;
2) профил за комбиновани транспорт;
3) шине;
4) колосечни и скретнички причврсни и спојни прибор;
5) прагови;
6) колосечни застор;
7) изоловани састави;
8) елементи за пригушивање буке и вибрација;
9) сигнали, сигналне и пружне ознаке;
10) путни и пешачки прелази у нивоу.
Колосеци у станицама и другим службеним местима су ста-

нични колосеци до граничника са колосецима железничких депоа.

Телекомуникациона железничка  
постројења и уређаји

Члан 4.
Телекомуникациона железничка постројења и уређаје чине:
1) телекомуникациони железнички каблови;
2) ваздушне железничке линије;
3) преносни системи;
4) железничка аутоматска телефонска (у даљем тексту: ЖАТ) 

мрежа;
5) железничка аутоматска телеграфска (у даљем тексту: 

ЖАТг) мрежа;
6) пружни телефонски уређаји;
7) интерфонски и разгласни уређаји;
8) уређаји ултракратких таласа (у даљем тексту: УКТ);
9) радио уређаји;
10) радио диспечерски уређаји (у даљем тексту: РДУ);
11) уређаји за мерење и показивање тачног времена;
12) системи за обавештавање и информисање путника;
13) уређаји за напајање телекомуникационих постројења;
14) уређаји видео надзора;
15) телекомуникациони уређаји за потребе информатике; 
16) мобилна железничка телефонија ГСМ-Р.
Телекомуникационе железничке каблове чине:
1) пружни железнички каблови;
2) локални железнички каблови;
3) кабловска опрема;
4) оптички каблови.
Ваздушне железничке линије састоје се од:
1) ваздушних водова;
2) опреме.
Преносне системе чине:
1) високофреквентни телефонски уређаји;
2) вишеканални телеграфски уређаји;
3) линијска опрема.
Елементи ЖАТ мреже су:
1) ЖАТ централе;
2) посреднички столови;
3) телефонски апарати;
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4) секретарске гарнитуре;
5) факс апарати.
Елементи ЖАТг мреже су:
1) ЖАТг централе;
2) телепринтери.
Пружне телефонске уређаје чине:
1) пружни телефони;
2) релејни звоновни сигнални аутомати;
3) телефонске будилице;
4) телекомуникациони пултеви;
5) станични диспечерски уређаји;
6) диспечерске централе;
7) регистрофони;
8) уређаји даљинског напајања;
9) остали уређаји.
Интерфонске и разгласне уређаје чине:
1) интерфонска говорна места � унутрашња;
2) интерфонска говорна места � спољна;
3) интерфонске централе;
4) звучници;
5) командни столови за разглас;
6) остали уређаји.
УКТ радио уређаје чине:
1) фиксне радио станице;
2) репетитори;
3) мобилне радио станице;
4) преносне радио станице;
5) радио-релејни уређаји;
6) антене и антенски системи.
Мобилна железничка телефонија ГСМ-Р и РДУ чине:
1) пружне радио станице;
2) пружни разделници;
3) локомотивске радио станице;
4) антене за РДУ;
5) радио диспечерске централе.
Уређаји за мерење и показивање тачног времена су:
1) матични часовници;
2) споредни часовници;
3) примопредајници сатних импулса;
4) сатне централе.
Системе за обавештавање и информисање чине:
1) информационе табле;
2) дисплеји;
3) централни уређаји;
4) видео надзор на станицама, путним прелазима и сл.
Уређаје за напајање телекомуникационих постројења чине:
1) акумулаторске батерије;
2) исправљачи;
3) претварачи.
Уређаји видео надзора су:
1) видео камере;
2) видео снимачи.
Телекомуникациони уређаји за потребе информатике су:
1) модеми;
2) рутери;
3) свичеви.

Сигнално-сигурносна постројења и уређаји

Члан 5.
Сигнално-сигурносна постројења и уређаје чине:
1) станични сигнално-сигурносни уређаји;
2) маневарски сигнални уређаји;
3) пружни сигнално-сигурносни уређаји;
4) уређаји за осигурање маневарске спушталице у ранжир-

ним станицама;
5) уређаји за осигурање путних прелаза у нивоу колосека;
6) уређаји за аутоматско вођење возова;
7) уређаји за даљинско управљање саобраћајем;
8) допунски сигнално-сигурносни уређаји посебних намена. 
Станични сигнално-сигурносни уређаји су:
1) светлосни и механички сигнали и предсигнали;

2) светлосни показивачи и претпоказивачи;
3) скретничке поставне справе са електричним погоном;
4) скретничке поставнице;
5) скретничке браве;
6) исклизнице;
7) изоловани одсеци;
8) бројачи осовина;
9) командни столови релејних станичних сигнално-сигурно-

сних уређаја;
10) релејни делови релејних станичних сигнално-сигурно-

сних уређаја;
11) командно-контролни уређаји електронских станичних 

сигнално-сигурносних уређаја;
12) делови електронских станичних сигнално-сигурносних 

уређаја за реализацију станичних зависности;
13) напојни делови станичних сигнално-сигурносних уређаја;
14) канцеларијски командни блок-апарати;
15) сигнално-сигурносне поставнице (механичке и електро-

механичке);
16) сигнално-сигурносни каблови и жицоводи.
 Пружни сигнално-сигурносни уређаји су:
1) уређаји аутоматског пружног блока (у даљем тексту: АПБ);
2) изоловани одсеци и бројачи осовина;
3) просторни сигнали АПБ и заштитни сигнали;
4) заштитни сигнали;
5) сигнално-сигурносни каблови и жичани преносници меха-

ничког сигнала. 
Уређаји за осигурање маневарске спушталице ранжирних 

станица су:
1) маневарски сигнали на спушталици;
2) електропоставне скретничке справе на спушталици;
3) колосечне кочнице на спушталици;
4) изоловани одсеци;
5) командни столови;
6) напојни делови уређаја;
7) уређаји аутоматике скретница;
8) уређаји аутоматике колосечних кочница;
9) радари;
10) фотодетектори;
11) детектори тежине;
12) магнетни контакти;
13) други уређаји.
Уређаји за осигурање путних прелаза у нивоу колосека су:
1) браници и полубраници;
2) поставни механизми браника и полубраника;
3) друмски светлосни сигнали;
4) контролни светлосни сигнали на прузи;
5) напојни и релејни делови уређаја за осигурање путних 

прелаза;
6) укључни елементи за активирање и искључивање уређаја 

путног прелаза. 
Уређаји за аутоматско вођење возова су:
1) пружни делови аутостоп уређаја;
2) уређаји за континуалну контролу брзине.
Уређаји за даљинско управљање саобраћајем (телекоманда 

саобраћаја) су:
1) централни део уређаја телекоманде саобраћаја;
2) светлосни панои или монитори пружних и станичних ко-

лосека у телекоманди саобраћаја;
3) периферни делови уређаја телекоманде саобраћаја у ста-

ницама;
4) напојни делови уређаја телекоманде саобраћаја;
5) спојни путеви централног дела уређаја телекоманде сао-

браћаја са периферним деловима.
Допунски сигнално-сигурносни уређаји посебних намена су:
1) уређаји за јављање броја воза;
2) уређаји за регистровање хода воза по реду вожње;
3) уређаји за јављање одрона и лавина;
4) уређаји за детекцију загрејаних осовина;
5) уређаји за грејање скретница;
6) уређаји за детекцију равних места на точковима и др.
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Члан 6.
Електровучна и електроенергетска постројења чине:
1) стабилна постројења електричне вуче;
2) погонска електроенергетска постројења.
Стабилна постројења електричне вуче представљају скуп 

железничких електроенергетских постројења изнад колосека за 
напајање електричне вуче електричном енергијом 25 kV, 50 Hz из 
електропривредне мреже 110 kV, 50 Hz и обухватају:

1) напојне далеководе 110 kV које чине:
(1) темељи стубова,
(2) стубови далековода,
(3) водичи далековода,
(4) изолаторски ланци,
(5) спојна опреме;
2) електровучне подстанице 110/25 kV, 50 Hz које чине:
(1) енергетски трансформатори,
(2) прекидачи,
(3) растављачи,
(4) струјни мерни трансформатори,
(5) напонски мерни трансформатори,
(6) одводници пренапона,
(7) релеји (заштитни, управљачки, итд.),
(8) уређаји за поуздано беспрекидно напајање,
(9) мерно релејни сталак,
(10) опрема за уземљења (погонска, заштитна и громобранска),
(11) електричне инсталације унутар постројења,
(12) сабирнице и осигурачи,
(13) изолатори (проводни, потпорни, затезни),
(14) спојна опрема,
(15) акумулатори,
(16) каблови (инсталацијски, енергетски, високонапонски),
(17) носиве конструкције високонапонских апарата,
(18) темељи носивих конструкција и енергетских трансфор-

матора;
3) постројења за секционисање контактне мреже изнад коло-

сека 25 kV, 50 Hz које чине:
(1) прекидачи,
(2) растављачи,
(3) струјни мерни трансформатори,
(4) напонски мерни трансформатори,
(5) одводници пренапона,
(6) релеји (заштитни, управљачки, итд.),
(7) уређаји за поуздано беспрекидно напајање,
(8) мерно релејни сталак,
(9) опрема за уземљења (погонска, заштитна и громобранска),
(10) електричне инсталације унутар постројења,
(11) сабирнице и осигурачи,
(12) изолатори (проводни, потпорни, затезни),
(13) спојна опрема,
(14) акумулатори,
(15) каблови (инсталацијски, енергетски, високонапонски);
4) контактну мрежу изнад колосека 25 kV, 50 Hz коју чине:
(1) контактни проводник возног вода,
(2) носеће уже возног вода,
(3) ситни делови возног вода (спојнице, струјне везе, вешаљ-

ке, итд.),
(4) секциони изолатори у возном воду,
(5) неутрална секција у возном воду,
(6) растављачи за контактну мрежу,
(7) уређаји за управљање растављачима,
(8) опрема за вешање возног вода,
(9) опрема за затезање возног вода,
(10) носеће конструкције и причврсници,
(11) опрема за повратни вод и уземљење;
5) постројења за даљинско управљање стабилним построје-

њима електричне вуче која чине:
(1) примопредајни уређаји,
(2) синоптичка табла,
(3) напојни уређаји,
(4) телекомуникациони уређаји,
(5) разделни уређаји,
(6) уређаји и склопови за даљинска мерења, праћења и кон-

тролу; 

Погонска електроенергетска постројења обухватају:
1) трафостанице (опште намене, за расвету перона, приступ-

них стаза и станичног трга, предгревање и климатизацију вагона и 
за грејање скретница) које чине:

(1) енергетски трансформатори,
(2) прекидачи,
(3) растављачи,
(4) струјни мерни трансформатори,
(5) напонски мерни трансформатори,
(6) одводници пренапона,
(7) уређаји за компензацију јалове енергије,
(8) исправљачи,
(9) мерни уређаји,
(10) управљачки уређаји,
(11) релејне заштите,
(12) управљачке плоче и ормани,
(13) агрегати,
(14) сабирнице и осигурачи,
(15) изолатори,
(16) акумулатори,
(17) спојна опрема,
(18) стубови трафостаница,
(19) опрема за уземљење;
2) електроенергетске мреже (средње и ниско напонске вазду-

шне и кабловске мреже) које чине:
(1) каблови,
(2) водичи,
(3) стубови,
(4) изолатори;
3) постројења спољашње расвете (перона, пролаза, колосеч-

них и скретничких подручја) која чине:
(1) стубови за расвету,
(2) светиљке;
4) остала електроенергетска постројења за напајање елек-

тричном енергијом свих железничких потрошача, изузев елек-
тричне вуче која чине:

(1) стационарни агрегати за резервно напајање,
(2) акумулатори,
(3) инсталациони каблови,
(4) опрема за електричне инсталације.

Зграде железничких службених места и остали објекти

Члан 7.
Зграде железничких службених места и остали објекти обу-

хватају:
1) станичне зграде;
2) остале зграде намењене службама за организовање и регу-

лисање железничког саобраћаја, комерцијалне услуге и управља-
ње железничког превоза путника и железничког превоза робе, као 
и за одржавање железничке инфраструктуре;

3) објекте намењене за смештај постројења, уређаја и опреме 
железничке инфраструктуре;

4) објекте за одржавање механизације за одржавање грађе-
винске и електротехничке инфраструктуре;

5) земљишта на којима се налазе зграде и објекти.

Престанак важења

Члан 8.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о елементима железничке инфраструктуре („Службени 
гласник РСˮ, број 10/14).

Ступање на снагу

Члан 9.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-22/2019-04
У Београду, 17. априла 2019. године

Министар,
проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.
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На основу члана 61. став 2. Закона о државним службеници-

ма („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 81/05 � исправка, 83/05 � 
исправка, 64/07, 67/07 � исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 
95/18) и члана 52. став 1. Уредбе о интерном и јавном конкурсу 
за попуњавање извршилачких радних места у државним органима 
(„Службени гласник РСˮ, број 2/19), 

Министар правде доноси

П РА В И Л Н И К

о саставу конкурсне комисије, начину провере 
компетенција, критеријумима и мерилима за избор 
на извршилачка радна места у судовима и јавним 

тужилаштвима

1. Уводна одредба

Члан 1.
Овим правилником уређује се састав конкурсне комисије, на-

чин провере компетенција, критеријуми и мерила за избор на из-
вршилачка радна места у судовима и јавним тужилаштвима. 

2. Састав конкурсне комисије

Члан 2.
Ради спровођења интерног и јавног конкурса, пре оглашава-

ња у суду, односно јавном тужилаштву, формира се конкурсна ко-
мисија (у даљем тексту: Комисија).

За радна места која се попуњавају у суду, чланове Комисије 
одређује председник суда из редова судија и државних службеника 
тог суда. 

За радна места која се попуњавају у јавном тужилаштву чла-
нове Комисије одређује јавни тужилац из редова заменика јавног 
тужиоца и државних службеника тог јавног тужилаштва. 

Члан Комисије може бити и стручњак за област у којој се 
обављају послови радног места које се попуњава. 

Члан 3.
Састав Комисије за избор на извршилачка радна места, пред-

седник суда, односно јавни тужилац (у даљем тексту: руководилац 
органа) одређује према условима за рад на радним местима која 
се попуњавају, а која су предвиђена актом о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у суду, односно јавном тужила-
штву, водећи рачуна да у саставу Комисије један њен члан буде 
непосредни руководилац организационе јединице у којој се врши 
избор, док остали чланови Комисије морају да имају најмање исти 
степен образовања и компетенција које се траже за радно место 
које се попуњава. 

Када се попуњава извршилачко радно место судијског по-
моћника, председник суда за члана Комисије обавезно именује и 
судију тог суда. 

Када се попуњава извршилачко радно место тужилачког по-
моћника, јавни тужилац за члана Комисије обавезно именује и за-
меника јавног тужиоца тог јавног тужилаштва.

Истовремено са именовањем чланова именују се и заменици 
чланова Комисије.

Члан 4.
Интерни и јавни конкурс спроводи Комисија која има непа-

ран број чланова, а најмање три.
Комисија се именује пре него што се огласи интерни, одно-

сно јавни конкурс.
Пошто прегледају пријаве на интерни, односно јавни кон-

курс, председник и остали чланови Комисије дају писмене изјаве 
руководиоцу органа о томе да ли они или с њима повезана лица 
имају интерес у вези са спровођењем конкурса.

Члан Комисије код кога постоји сукоб интереса, изузима се 
из Kомисије, а заменик члана наставља рад у Комисији. Ако су-
коб интереса постоји и код заменика члана, именује се нови члан 
Комисије.

Кругом повезаних лица са члановима комисије сматрају 
се супружник или ванбрачни партнер, крвни сродник и сродник 

по усвојењу у правој линији до било ког степена, а у побочној 
закључно са другим степеном сродства и тазбински сродник за-
кључно са другим степеном сродства, лица која су била у односу 
старатеља и штићеника, хранитеља и храњеника, као и лица чија 
делатност може имати утицаја на непристрасно и одговорно оба-
вљање изборног поступка и на имовно стање чланова Комисије.   

3. Kомпетенције које се вреднују у изборном поступку

Члан 5.
Стручну оспособљеност кандидата за обављање послова на 

радном месту које се попуњава Комисија вреднује у изборном по-
ступку, оцењујући испуњеност услова према тексту огласа усагла-
шеном са описом радног места у акту којим се уређује унутрашње 
уређење и систематизација радних места органа.

Изборни поступак спроводи се из више обавезних фаза у ко-
јима се проверавају опште функционалне, посебне функционалне 
и понашајне компетенције и фазе у којој спроводи интервју.

Изузетно од става 2. овог члана, на интерном конкурсу за 
извршилачка радна места која нису руководећа, не проверавају се 
опште функционалне и понашајне компетенције.

На првом састанку Комисија, пре оглашавања конкурса, 
утврђује функционалне компетенције које се проверавају у избор-
ном поступку, као и области знања и вештина које се проверавају, 
редослед њихове провере, начин и облике провера компетенција и 
временски оквир провере.

У изборном поступку Комисија може да проверава само оне 
компетенције које су наведене у огласу о конкурсу и на начин који 
је наведен у огласу о конкурсу.

4. Вредновање компетенција бодовањем

Члан 6.
Компетенције кандидата вреднују се додељивањем одређе-

ног броја бодова кандидату након сваке провере компетенција.
Укупан број бодова који се могу доделити кандидату у прове-

ри компетенција у изборном поступку износи:
1) 65 бодова за радна места руководилаца ужих унутрашњих 

јединица од чега за:
(1) опште функционалне компетенције � највише 9 бодова,
(2) посебне функционалне компетенције � највише 20 бодова,
(3) понашајне компетенције � највише 30 бодова,
(4) интервју са Комисијом � највише 6 бодова;
2) 60 бодова за извршилачка радна места од чега за:
(1) опште функционалне компетенције � највише 9 бодова,
(2) посебне функционалне компетенције � највише 20 бодова,
(3) понашајне компетенције � највише 25 бодова,
(4) интервју са Комисијом � највише 6 бодова;
Кандидати који су освојили један бод у провери одређене 

компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.

5. Начин провере општих функционалних компетенција

Члан 7.
Кандидатима који учествују у изборном поступку прво се 

проверавају опште функционалне компетенције: Oрганизација и 
рад државних органа Републике Србије, Дигитална писменост и 
Пословна комуникација.

Опште функционалне компетенције проверава Комисија. 

Члан 8.
Компетенција „Oрганизација и рад државних органа Репу-

блике Србијеˮ, проверава се путем теста са питањима затвореног 
типа, који кандидати решавају обележавањем једног од више по-
нуђених одговора.

Тест сачињава Комисија методом случајног избора из базе 
питања затвореног типа.

База питања се објављује на интернет презентацији суда од-
носно јавног тужилаштва, или на огласној табли суда, односно јав-
ног тужилаштва.

Тестирање се обавља на рачунару или у папирној форми.
Тест не може трајати дуже од једног сата.
Кандидати се непосредно усмено обавештавају о резултати-

ма теста након истека времена за његово решавање.
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Члан 9.

Компетенција „Дигитална писменостˮ проверава се решава-
њем задатака практичним радом на рачунару.

Тест сачињава Комисија методом случајног избора из базе за-
датака затвореног типа.

Решавање задатка практичним радом на рачунару не може 
трајати дуже од једног сата.

Кандидати који су, у складу са огласом о конкурсу, приложи-
ли одговарајући сертификат, потврду или други писани доказ о по-
седовању ове компетенције се не проверавају и добијају три бода.

Изузетно од става 4. овог члана, Комисија може одлучити да 
се кандидату изврши провера наведене компетенције, ако увидом 
у достављени доказ не може потпуно да оцени поседовање ове 
компетенције на нивоу који је неопходан за обављање послова на 
радном месту.

Комисија утврђује списак кандидата који се ослобађају про-
вере ове компетенције.

Члан 10.
Компетенција „Пословна комуникацијаˮ проверава се писме-

ном симулацијом.
Симулација (узорак рада или студија случаја) захтева да се 

у писменом облику да предлог решења одређеног задатка које је 
типично за обављање послова на радном месту.

Провера се обавља на рачунару или у папирној форми и не 
може трајати дуже од једног сата.

Задатак сачињава Комисија методом случајног избора из базе 
питања затвореног типа. 

6. Вредновање општих функционалних компетенција

Члан 11.
Вредновање компетенција oрганизација и рад државних ор-

гана Републике Србије и пословна комуникација исказује се на бо-
довној скали, и то:

1) до 50% тачних одговора � 1 бод;
2) 51�75% тачних одговора � 2 бода;
3) 76�100% тачних одговора � 3 бода.
Вредновање компетенције дигитална писменост исказује се 

на бодовној скали, и то:
1) до 50% тачно решених задатака � 1 бод;
2) 51% и више тачно решених задатака � 3 бода.

Члан 12.
Компетенције кандидата вреднују се додељивањем одређе-

ног броја бодова кандидату након сваке провере компетенција.
Укупан број бодова који се могу доделити кандидату у про-

вери општих функционалних компетенција у изборном поступку 
износи највише девет бодова.

Кандидати који су освојили један бод у провери одређене 
компетенције, искључују се из даљег изборног поступка.

Члан 13.
Комисија сачињава извештај о резултатима провере општих 

функционалних компетенција свих кандидата који су учествовали 
у провери.

Извештај из става 1. овог члана садржи број постигнутих бо-
дова за сваку од компетенција кандидата.

7. Начин провере посебних функционалних компетенција

Члан 14.
Након сачињавања извештаја о резултатима провере општих 

функционалних компетенција, Комисија врши проверу оних по-
себних функционалних компетенција које су утврђене као услов 
за рад на радном месту у акту којим се уређује унутрашње уре-
ђење и систематизација радних места органа и које су наведене у 
огласу.

Члан 15.
Комисија утврђује најмање три, а највише шест посебних 

функционалних компетенција које ће се проверавати у изборном 
поступку.

Комисија утврђује редослед и облик провере посебних функ-
ционалних компетенција.

Члан 16.
Посебне функционалне компетенције проверавају се писа-

ним и усменим путем.
Облик писане провере посебних функционалних компетен-

ција је тест.
Облик усмене провере посебних функционалних компетен-

ција је разговор са кандидатом.

Члан 17.
На писменом тесту проверавају се компетенције кандидата 

које су прописане у условима за рад на радном месту у акту којим 
се уређује унутрашње уређење и систематизација радних места 
органа и које су наведене у огласу.

Писмени тест састоји се од 15 питања са више понуђених од-
говора.

Када се проверава посебна функционална компетенција која 
се односи на знање страног језика на писменом тесту пет питања 
морају бити из области провере страног језика.

Кандидати одговарају на питања заокруживањем једног од 
понуђених одговора. 

Време за израду писаног задатка не може бити дуже од јед-
ног сата.

Тачан одговор на питање доноси један бод. 
Максималан број бодова је 15 бодова.
Када се проверава посебна функционална компетенција која 

се односи на знање страног језика, кандидати који су освојили је-
дан бод у провери компетенције знање страног језика, искључују 
се из даљег изборног поступка.

Члан 18.
Разговор са кандидатом захтева да се у усменом облику да 

предлог решења одређеног задатка који је типичан за обављање 
послова на одређеном радном месту за које је расписан конкурс.

Свим кандидатима који конкуришу на исто радно место по-
ставља се исти задатак.

Време за припрему усменог задатка не може бити дуже од 30 
минута.

Максимални број бодова на разговору је пет бодова.

8. Вредновање посебних функционалних компетенција

Члан 19.
За вредновање сваке утврђене посебне функционалне компе-

тенције путем разговора са кандидатом користи се пет мерила.
Мерила могу бити: стручна заснованост, аналитичност, систе-

матичност, познавање поступака, метода и техника рада, прецизност 
и тачност у навођењу података, структура рада, стваралачки допри-
нос у анализи података и решавању проблема, комплетност рада, ја-
сноћа у изношењу личног става и мишљења, усаглашеност наслова и 
садржаја рада, прикладан речник и стил писања/изражавања, јасноћа 
и концизност изнетог закључка и друго мерило које одреди Комисија.

Испуњеност сваког мерила вреднује се оценом на скали од 1 
до 3, са следећим значењем:

1) оцена 1 � није испунио мерило;
2) оцена 2 � делимично испунио мерило;
3) оцена 3 � у потпуности испунио мерило.
Оцене сваког појединачног мерила сабирају се и пребацују 

на бодовну скалу, на следећи начин:
1) 0�7 � 1 бод;
2) 8�9 � 2 бода;
3) 10�11 � 3 бода;
4) 12�13 � 4 бода;
5) 14�15 � 5 бодова.
Укупан број бодова кандидата оствареног путем разговора 

исказује се тако што се израчунава просечна вредност оцена који-
ма је кандидат вреднован од сваког члана Комисије. 

Члан 20.
Укупан број бодова приликом провера посебних функцио-

налних компетенција теста и усменог разговора са кандидатима 
добија се сабирањем бодова са писаног теста и разговора са кан-
дидатом.

Максималан број бодова је 20.
Након провере посебних функционалних компетенција про-

веравају се понашајне.
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9. Начин провере понашајних компетенција

Члан 21.
Проверу понашајних компетенција спроводи Комисија.
Комисија одлучује о избору облика провере понашајних ком-

петенција.

10. Облици провере понашајних компетенција

Члан 22.
Облици провере понашајних компетенција су интервју бази-

ран на компетенцијама и упитник.

Члан 23.
Интервју базиран на компетенцијама је полуструктурисан и 

систематизован начин прикупљања информација о понашајним 
компетенцијама у коме се кандидатима постављају питања која се 
односе на њихово понашање у одређеним околностима.

Праћење, бележење и процену показатеља понашајних ком-
петенција кандидата на основу интервјуа заснованог на компетен-
цијама раде обучени процењивачи или дипломирани психолози. 

Члан 24.
Упитник је инструмент за проверу ставова, вредности, инте-

ресовања и особина личности повезаних са компетенцијама.
Упитник може бити састављен од отворених и затворених 

питања и скала процене.
Испитивање путем упитника обављају дипломирани психо-

лози.

11. Начин вредновања понашајних компетенција

Члан 25.
Обучени процењивач или дипломирани психолог на основу 

информација прикупљених приликом провере понашајних компе-
тенција врши вредновање сваке од проверених понашајних компе-
тенција, а у складу са унапред дефинисаним критеријумима.

Свака понашајна компетенција вреднује се на петостепеној 
скали, у зависности од доказа које је кандидат пружио приликом 
провере, и то:

1) одсуство доказа да поседује компетенцију по свим индика-
торима � 1 бод;

2) минимум доказа да поседује компетенцију по већини ин-
дикатора � 2 бода;

3) показује доказе да поседује компетенцију за половину ин-
дикатора � 3 бода;

4) јасно показује поседовање компетенције по већини инди-
катора � 4 бода;

5) јасно показује поседовање компетенције по свим индика-
торима � 5 бодова.

12. Интервју са Комисијом и вредновање кандидата

Члан 26.
Након провере понашајних компетенција Комисија обавља 

интервју са кандидатима.
Интервју са Комисијом подразумева разговор који чланови 

Комисије воде са кандидатом у циљу процене мотивације за рад на 
радном месту и прихватања вредности државних органа.

Комисија у вредновању одговора кандидата на питања која 
су му постављена процењује колико је кандидат показао израже-
ну мотивацију за рад на радном месту у суду, односно јавном ту-
жилаштву (у даљем тексту: мотивација), на тростепеној скали на 
следећи начин:

1) 6 бодова � веома високо изражена мотивација;
2) 4 бода � осредње изражена мотивација;
3) 2 бода � ниско изражена мотивација.

13. Сачињавање листе кандидата

Члан 27.
Комисија на основу постигнутих резултата кандидата у свим 

фазама изборног поступка, сачињава листу свих кандидата који су 

испунили мерила прописана за избор, рангирањем према резулта-
тима кандидата од највећег ка најмањем.

Листа за избор мора да садржи све податке о резултатима 
који су кандидати постигли у изборном поступку.

14. Додатни критеријуми за сачињавање  
листе кандидата

Члан 28.
У случају да је у огласу о конкурсу наведено да постоји по-

треба за запошљавањем припадника националних мањина који су 
недовољно заступљени међу запосленима, први додатни критери-
јум за рангирање кандидата који имају исти број бодова је припад-
ност националној мањини.

Кандидат који се добровољно изјаснио о припадности нацио-
налној мањини у пријави, рангира се први у односу на другог кан-
дидата који има исти број бодова.

Ако више кандидата који имају исти број бодова припада 
националној мањини, предност на ранг листи у односу на друге 
једнако вредноване кандидате припаднике националне мањине, 
има кандидат коме су са више бодова вредноване понашајне ком-
петенције (други додатни критеријум), у случају једнаког бодова-
ња понашајних компетенција, предност има кандидат који је са 
више бодова вреднован на интервјуу са Комисијом (трећи додатни 
критеријум), а у случају једнаког бодовања на интервјуу са Коми-
сијом, предност има кандидат који је са више бодова вреднован 
на посебним функционалним компетенцијама (четврти додатни 
критеријум).

У осталим случајевима у којима има више кандидата који 
имају исти број бодова, за предност на ранг листи у односу на дру-
ге једнако вредноване кандидате примењује се други, трећи и че-
тврти додатни критеријум.

15. Достављање листе кандидата

Члан 29.
Листа кандидата који су испунили мерила за избор доставља 

се руководиоцу органа.
Уз листу кандидата за извршилачка радна места, руководи-

оцу се доставља и списак кандидата који нису испунили мерила 
прописана за избор, са навођењем кратког разлога за њихово ис-
кључење из даљег изборног поступка.

Уз листу кандидата Комисија доставља и записник о свом 
раду.

Руководилац је дужан да у року од 15 дана од дана пријема 
листе кандидата, прими у радни однос кандидата који је са најбо-
љим резултатом испунио мерила за избор.

16. Престанак важења ранијих правилника

Члан 30.
Ступањем на снагу овог правилника престаје да важи Пра-

вилник о попуњавању извршилачких радних места у судовима 
(„Службени гласник РСˮ, бр. 43/10 и 92/17 � др. правилник) и Пра-
вилник о попуњавању извршилачких радних места и положаја у 
јавним тужилаштвима („Службени гласник РСˮ, бр. 104/06 и 43/10 
� др. правилник).

17. Ступање на снагу

Члан 31.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
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На основу члана 174. став 4. Закона о полицији („Службени 
гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18),

Министар унутрашњих послова и министар за рад, запошља-
вање, борачка и социјална питања споразумно доносе

П РА В И Л Н И К

о начину и поступку рада комисија за утврђивање 
неспособности за професионално вршење полицијских 

послова

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником уређују се начин и поступак рада коми-

сија надлежних за утврђивање неспособности за професионално 
вршење полицијских послова (у даљем тексту: вештачење), начин 
утврђивања медицинске чињенице која је довела до те неспособ-
ности, а која је од значаја за остваривање права на инвалидску 
пензију, узрок и датум њеног настанка, као и врсту и садржај ме-
дицинске документације потребне за вештачење.

Члан 2.
Првостепена комисија је стручни орган Завода за здравстве-

ну заштиту радника Министарства унутрашњих послова (у даљем 
тексту: Завод), надлежан за утврђивање неспособности за профе-
сионално вршење полицијских послова.

Другостепена комисија је орган вештачења у другостепеном 
поступку Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигу-
рање (у даљем тексту: Фонд), надлежан да поступа по захтеву за 
утврђивање правилности налаза, мишљења и оцене првостепене 
комисије.

Комисија, у складу са прописима о полицији и прописима из 
области пензијског и инвалидског осигурања, даје налаз, мишље-
ње и оцену о постојању медицинске чињенице која је довела до 
неспособности за професионално вршење полицијских послова.

Члан 3.
Приликом вештачења обезбеђује се поштовање личности, до-

стојанства и заштита података о личности полицијског службеника.
Вештачењу не може присуствовати нико осим чланова комисије.
Изузетно од става 2. овог члана, прегледу може присуство-

вати пратилац, ако то захтева здравствено стање полицијског слу-
жбеника.

Члан 4.
Комисија је дужна да:
1) примењује достигнућа савремене медицинске теорије и 

праксе и да сарађује са одговарајућим медицинским институцијама;
2) користи резултате дијагностичко-функционалних, лабора-

торијских и других испитивања која су, ради унапређења вештаче-
ња о инвалидности, организована у оквиру Завода;

3) примењује јединствену доктрину за утврђивање неспособ-
ности за професионално вршење полицијских послова;

4) поштује опште принципе и етичка начела медицинске 
струке;

5) остварује сарадњу са лицима и здравственим установама 
чија се медицинска документација користи у вештачењу.

Приликом вештачења неспособности за професионално вр-
шење полицијских послова, примењују се правилник којим се уре-
ђују начин спровођења и мере специфичне здравствене заштите у 
Министарству унутрашњих послова и Листа морбозних стања.

II. ПРВОСТЕПЕНА КОМИСИЈА

Члан 5.
Вештачење обавља лекар одговарајуће или сродне специјал-

ности у односу на основно обољење полицијског службеника.

Члан 6.
Првостепена комисија вештачи на основу свестраног и бри-

жљивог разматрања медицинске и друге документације, као и на 
основу резултата и запажања приликом прегледа.

Првостепена комисија своју оцену о неспособности за про-
фесионално вршење полицијских послова доноси једногласно.

Првостепена комисија у налазу, мишљењу и оцени своја запа-
жања и налазе тачно наводи и објективно и непристрасно износи.

Налаз, мишљење и оцена првостепене комисије мора бити ја-
сно, потпуно, логично, образложено и научно и стручно засновано.

Члан 7.
Првостепена комисија је самостална у вршењу вештачења, у 

оквиру овлашћења, права и дужности утврђених законом и овим 
правилником.

Члан 8.
Члан првостепене комисије не може, у вези са истим захте-

вом, бити члан другостепене комисије која поступа по захтеву за 
утврђивање правилности налаза, мишљења и оцене првостепене 
комисије.

Члан 9.
Члан првостепене комисије може бити изузет од вештачења у 

случајевима и под условима предвиђеним законом којим се уређу-
је општи управни поступак.

Члан 10.
Захтев за утврђивање неспособности за професионално вр-

шење полицијских послова (Образац 1) организационој јединици 
Министарства у чијој су надлежности послови здравља и безбед-
ности на раду полицијски службеник подноси преко организацио-
не јединице Министарства у којој је распоређен.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се и предлог за 
утврђивање неспособности за професионално вршење полициј-
ских послова који полицијском службенику даје изабрани лекар 
(Образац 2), са одговарајућем медицинском документацијом, која 
се прибавља у складу са законом којим се уређује општи управни 
поступак.

Изабраним лекаром, у смислу овог правилника, сматра се 
доктор медицине или доктор медицине специјалиста за област 
опште медицине, односно специјалиста медицине рада, код којег 
полицијски службеник остварује примарну здравствену заштиту.

Обрасци 1. и 2. одштампани су уз овај правилник и чине ње-
гов саставни део.

Члан 11.
Предлог за утврђивање неспособности за професионално 

вршење полицијских послова, читко попуњен, односно откуцан, 
потписан од стране изабраног (ординирајућег) лекара, садржи:

1) личне податке;
2) исцрпну здравствену анамнезу;
3) исцрпан и прецизан објективни лекарски налаз, по систе-

мима и органима са детаљним налазом основног обољења или по-
вреде;

4) детаљне податке о лечењу, резултатима лечења (амбулант-
ном и болничком), спроведеној медицинској рехабилитацији, при-
временој спречености за рад и оцену да здравствено стање указује 
на неспособност за професионално вршење полицијских послова 
односно на то да се не очекује побољшање здравственог стања 
које би било од утицаја на способност за професионално вршење 
полицијских послова;

5) исцрпну дијагнозу.

Члан 12.
Приликом вештачења користи се медицинска документација 

здравствених установа издата на обрасцима и помоћним средстви-
ма за вођење евиденције, у складу са прописима којима се уређује 
евиденција у области здравства.

Медицинска документација која се подноси уз предлог за 
утврђивање неспособности за професионално вршење полициј-
ских послова обухвата:

1) отпусне листе које морају садржати податке о свим нала-
зима и извршеним прегледима;

2) специјалистичке налазе на прописаним обрасцима, у ко-
јима, осим утврђене дијагнозе, морају бити описане и анатомске 
и функционалне промене утврђене приликом специјалистичког 
прегледа;
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3) дијагностичке тестове;
4) лабораторијске налазе.
Медицинска документација из става 2. овог члана подноси се 

у оригиналу или овереној фотокопији.

Члан 13.
Како је вршење професионалних полицијских послова усло-

вљено посебним психофизичким способностима, за вештачење 
се прилаже и прописана документација на основу које се може 
утврдити постојање одговарајућих психофизичких способности, 
односно налаз и мишљење о радној способности издат од стране 
Завода, не старији од шест месеци.

Члан 14.
Медицинска документација потребна за верификацију дија-

гнозе основне болести мора да садржи податке о:
1) почетку и узроку болести, односно узроку и околностима 

под којима је повреда настала;
2) току лечења (амбулантно или стационарно), са назнаком 

дана почетка лечења, дијагнозе, резултата лечења, као и периода 
привремене спречености за рад;

3) току медицинске рехабилитације (установа у којој је реха-
билитација спроведена, успешност рехабилитације и период реха-
билитације);

4) садашњем здравственом стању, а посебно податке о врсти 
анатомског оштећења, функционалном оштећењу и прогнози бо-
лести.

Медицинска документација потребна за верификацију дру-
гих болести које утичу на инвалидност треба да докаже садашње 
стање анатомског и функционалног оштећења и не сме бити ста-
рија од шест месеци.

Поред документације из става 1. овог члана, за вештачење ме-
дицинских чињеница чији је узрок професионална болест, прилаже 
се и експертиза Института за медицину рада Србије „Др Драго-
мир Карајовић” � Београд, Завода за здравствену заштиту радника 
Нови Сад, Завода за здравствену заштиту радника Ниш, односно 
Института за медицину рада Војномедицинске академије, израђена 
у складу са актом о утврђивању професионалних болести.

Члан 15.
Организациона јединица Министарства у чијој су надлежно-

сти послови здравља и безбедности на раду, у сарадњи са Фон-
дом, претходно проверава да ли се истовремено води поступак за 
оцену радне способности пред органом вештачења Фонда, а затим 
захтев и потпуну пратећу документацију прослеђује првостепеној 
комисији, ради спровођења вештачења, уз указивање на посебна 
питања и околности о којима треба да се изјасни приликом дава-
ња налаза, мишљења и оцене, заказује термин и упућује позив за 
преглед.

Позив на преглед садржи податке о датуму, времену и месту 
прегледа и указивање на правне последице које ће наступити у 
случају неодазивања на преглед из неоправданих разлога.

Уколико се утврди да медицинска документација није довољ-
на за вештачење, у позиву на преглед се наводи и медицинска до-
кументација коју треба поднети приликом доласка на преглед.

Члан 16.
Списи предмета у вези са којим се врши вештачење се доста-

вљају првостепеној комисији на дан вештачења.

Члан 17.
Првостепена комисија цени о:
1) томе да ли је лечење завршено или није завршено;
2) постојању, узроку и датуму настанка неспособности за 

професионално вршење полицијских послова.

Члан 18.
Првостепена комисија вештачи у просторијама које одреди 

организациона јединица Министарства надлежна за послове здра-
вља и безбедности на раду, а преглед може, изузетно, обавити и у 
стану полицијског службеника, здравственој или другој установи.

Члан 19.
Преглед обухвата анамнезу, објективни налаз по системима 

и органима, детаљни налаз основног обољења и утврђивање пси-
хичког статуса.

Првостепена комисија може одлучити да се, поред прегледа, 
обаве и допунска испитивања у Заводу или референтној здрав-
ственој установи.

У циљу утврђивања здравственог стања и стања функцио-
налне способности појединих органа и система, првостепена ко-
мисија разматра медицинску документацију, резултате прегледа и 
допунских испитивања.

Пошто утврди здравствено стање, првостепена комисија на 
основу разматрања дотадашњег тока лечења и медицинске рехаби-
литације оцењује да ли је лечење завршено.

Завршеним лечењем, у смислу овог правилника, сматра се 
здравствено стање које се даљим лечењем и медицинском рехаби-
литацијом не може битно побољшати.

Члан 20.
Првостепена комисија даје налаз, мишљење и оцену (Обра-

зац 3), који садрже:
1) личне податке � ЈМБГ, лични број, име, име једног од ро-

дитеља, презиме, пол, датум рођења, основ осигурања, радно ме-
сто, односно посао, дужина пензијског стажа, школска спрема, 
број личне карте, место пребивалишта и адреса;

2) анамнезу (социјалну, радну, здравствену, личну и породич-
ну) и податке о садашњој болести;

3) податке о физикалним, лабораторијским и другим налазима;
4) дијагнозу и шифру основне болести (према међународној 

класификацији болести);
5) оцену неспособности за професионално вршење полициј-

ских послова са датумом настанка и узроком неспособности за 
професионално вршење полицијских послова � повреда, професи-
онална болест, болест (ако постоји више узрока неспособности, на-
лаз, мишљење и оцена треба да садржи оцену у ком проценту ути-
че повреда, болест или професионална болест на неспособност).

Налаз, мишљење и оцену потписују председник и чланови 
првостепене комисије.

Образац 3. одштампан је уз овај правилник и чини његов са-
ставни део.

Члан 21.
Првостепена комисија доставља налаз, мишљење и оцену са 

списима предмета организационој јединици Министарства унутра-
шњих послова у чијој су надлежности послови људских ресурса.

Уколико је налазом, мишљењем и оценом првостепене ко-
мисије утврђена неспособност за професионално вршење поли-
цијских послова, полицијском службенику се од стране органи-
зационе јединице Министарства из става 1. овог члана доставља 
решење о престанку радног односа.

Налаз, мишљење и оцену првостепене комисије којим је 
утврђена неспособност за професионално вршење полицијских 
послова, заједно са решењем о престанку радног односа, поли-
цијски службеник, уз захтев за признавање права на инвалидску 
пензију, подноси надлежној организационој јединици Фонда, ради 
остваривања права на инвалидску пензију.

Налаз, мишљење и оцена првостепене комисије којим није 
утврђена неспособност за професионално вршење полицијских 
послова или којим је утврђено да лечење није завршено доставља 
се запосленом.

Полицијски службеник у року од осам дана од пријема пр-
востепеног налаза, мишљења и оцене првостепене комисије може 
поднети захтев за утврђивање правилности тог налаза, мишљења 
и оцене другостепеној комисији.

III. ДРУГОСТЕПЕНА КОМИСИЈА

Члан 22.
Када полицијски службеник оспорава налаз, мишљење и 

оцену првостепене комисије, обраћа се преко своје организацио-
не јединице организационој јединици Министарства надлежној за 
послове здравља и безбедности на раду, која, након оцене испуње-
ности услова за решавање по одредбама управног поступка, усту-
па предмет другостепеној комисији.

Члан 23.
Другостепена комисија вештачи на основу медицинске доку-

ментације коришћене пред првостепеном комисијом и накнадно 
достављене медицинске документације.
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Другостепена комисија може извршити преглед полицијског 

службеника, ако на основу претходног разматрања медицинске до-
кументације оцени да је то неопходно.

Члан 24.
Другостепена комисија вештачи у складу са одредбама пра-

вилника којим се уређује образовање и начин рада органа вешта-
чења Фонда.

Члан 25.
Другостепена комисија доставља налаз, мишљење и оцену, 

са списима предмета, организационој јединици Министарства на-
длежној за послове здравља и безбедности на раду, која на основу 
тога разматра има ли елемената за доношење решења о престанку 
радног односа.

Уколико је налазом, мишљењем и оценом другостепе-
не комисије утврђена неспособност за професионално вршење 

полицијских послова, полицијском службенику се од стране орга-
низационе јединице Министарства надлежне за послове људских 
ресурса доставља решење о престанку радног односа.

IV. ЗАВРШНA ОДРЕДБA 

Члан 26.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

У Београду, 15. априла 2019. године
Министар унутрашњих послова,

др Небојша Стефановић, с.р.
Министар за рад, запошљавање,  

борачка и социјална питања,
Зоран Ђорђевић, с.р.
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ЈАВНИ ПОЗИВИ
МИНИСТАРСТВО ПОЉОПРИВРЕДЕ ШУМАРСТВА И ВОДО-

ПРИВРЕДЕ на основу члана 23. Закона о државној управи („Службени 
гласник Републике Србије ”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 47/18 и 30/18 
��др. закон), члана 53. Закона о ветеринарству (,,Службени гласник Репу-
блике Србије”, бр. 91/05, 30/10, 93/12, 17/19 ��др. закон), ради избора прав-
ног лица и предузетника за објављивање јавних послова у вези са спро-
веденим Конкурсом за уступање послова из Програма мера здравствене 
заштите животиња, који су утврђени као послови од јавног интереса, за 
период ������године, објављеном у ,,Службеном гласнику Републике 
Србије’’ бр. 23/19 од 29.03.2019. године, на основу решења о овлашћењу 
Министра о овлашћењу број 119-01-5/19/2017-09 од 25.07.2017. године, 
државни секретар Министарства пољопривреде, шумарства и водопривре-
де, доноси,

РЕЗУЛТАТ КОНКУРСА
1. Послови из Програма мера здравствене заштите животиња, који 

су утврђени као послови од јавног интереса, за период 2017-2019. године, 
уступају се следећим правним лицима и предузетницима 

Број Ветеринарска станица Округ Додељена
општина Насељена места

1 Ветеринарска станица 
Вулин Вет ДОО Бач 

Јужнобачки Бач Бач, Бођани, Плавна, Бачко 
Ново Село, Вајска и Селенча

3. Резултати конкурса објављују се у ,,Службеном гласнику Републи-
ке Србије”.  19-16518 

ГРАДСКИ ЗАВОД ЗА ГЕРОНТОЛОГИЈУ И ПАЛИЈАТИВНО 
ЗБРИЊАВАЊЕ, Београд, на основу Oдлуке директора Завода брoj 656/2 
од 10. aприла 2019. године, оглашава продају путем лицитације прикупља-
њем писмених понуда за продају половних возила и то: 

Застава Корал ИН, BG 040-BE, произведено 2007. године, почетна 
цена за лицитацију је 12.000 дин. са ПДВ-ом;

Застава Корал ИН, BG 058-BD, произведено 2007. године, почетна 
цена за лицитацију је 12.000 дин. са ПДВ-ом;

Застава Корал ИН, BG 056-BD, произведено 2007. године, почетна 
цена за лицитацију је 12.000 дин. са ПДВ-ом.

Возила се продају у виђеном стању без права на рекламацију. Заинте-
ресована лица возила могу разгледати сваког радног дана почев од дана об-
јављивања огласа па до истека рока за достављање понуда од 8.00 до 12.00 
часова, испред зграде Завода у Краља Милутина 52. За све информације 
заинтересовани се могу обратити запосленом Слободану Стефановићу, тел: 
011/2067-847, 060/2067-011 или Ненаду Ђорђевићу тел. 011/2067-847.

Право учешћа на јавној продаји имају сва правна и физичка лица. 
Рок за подношење писмених понуда је 15 дана од дана објављивања 

огласа. Понуде доставити у затвореној коверти на адресу Градски завод за 
геронтологију и палијативно збрињавање, Београд, Краља Милутина 52, 
са назнаком: „не отварати”, понуда за продају половних возила. Понуђач 
је дужан да на полеђини коверта назначи назив, адресу, телефон и особу 
за контакт. Понуда треба да садржи понуђену цену, начин и рок плаћања, 
пун назив, адресу, контакт телефон понуђача и изјаву понуђача да прихва-
та услове из огласа. Понуде доставити Градском заводу за геронтологију и 
палијативно збрињавање, Београд, Краља Милутина 52, последњег дана за 
достављање понуда до 10.00 часова.

Комисија ће отварати понуде истог дана, а ако тај дан пада у суботу, 
недељу или на државни празник, првог наредног радног дана у соби број 
32 у 12.00 часова. Сви понуђачи ће бити обавештени о избору најповољ-
није понуде у року од три дана од дана од дана њеног доношења. Купац је 
дужан да понуђену цену уплати у року од осам дана почев од дана пријема 
обавештења о избору најповољније понуде. Порез на промет и остале тро-
шкове који проистекну из продаје сноси купац. Завод задржава право да 
поништи цео поступак и да одбије све понуде.  19-15917

ПРИВРЕДНО ДРУШТВО ЗА ПРУЖАЊЕ УСЛУГА „ПРО ТЕНТ” ДОО 
ОБРЕНОВАЦ, КРУГ ТЕНТ „Б”, УШЋЕ

оглашава 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за продају употребљаваног моторног возила путем прикупљања 

затворених писмених понуда

Предмет продаје je употрбљаванo моторнo возилo (ZASTAVA NEW 
TURBO RIVAL 35.10 MNP, BG 287 BE), којe je у власништву Привредног 
друштва за пружање услуга „ПРО ТЕНТ” д.о.о., Обреновац, чијa почетна 
цена износи 210.820,32 РСД.

Почетна вредност наведеног моторног возила исказана је без ПДВ-а.
Право учешћа на јавном огласу имају сва правна и пунолетна физич-

ка лица.
Заинтересовани могу погледати наведено добро, на адреси „ПРО 

ТЕНТ” д.о.о., Обреновац, Круг ТЕ „Никола Тесла Б”, Ушће, 11500 Обрено-
вац, радним данима 15.,16., и 17. маја 2019. године у временском периоду 
од 10.00 до 13.00 часова.

Наведено моторно возило се не може продавати по цени нижој од 
почете цене наведене у овој одлуци.

Откуп моторног возила ће се вршити у виђеном стању и неће се при-
мати никакве накнадне рекламације које се односе на квалитет и остале 
карактеристике предмета продаје.

Критеријум за избор најповољнијег понуђача је највиша понуђе-
на цена. Понуда се доставља у писаном облику, у затвореној коверти, на 
адресу: за ПД „ПРО ТЕНТ” д.о.о. Обреновац, Круг ТЕ „Никола Тесла Б”, 
Ушће, 11500 Обреновац, путем поште ��препоручено, или лично ��предати 
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на пријемници ПД „ПРО ТЕНТ”. Понуде морају бити достављене затво-
рене, са видном напоменом на коверти: „Понуда ��за моторно возило ��не 
отварати”. На полеђини омота (коверте) написати назив и адресу понуђача, 
телефон и име лица за контакт именованог од стране понуђача. 

Понуда се сматра благовременом ако је приспела на архиву ПД 
„ПРО ТЕНТ” најкасније до 12.00 часова 31. маја 2019. године, без обзира 
на начин на који је послата. Неблаговремене понуде неће се отварати већ 
ће неотворене бити враћене понуђачу.

Понуда мора да садржи: назив и седиште фирме, односно име и пре-
зиме за физичка лица, као и број личне карте и ЈМБГ, као и понуђену цену 
изражену у динарима без ПДВ-а (напомена: најповољнији понуђач је у 
обавези да на понуђену цену плати и износ ПДВ-а, у складу са позитивним 
законским прописима).

Обавезују се подносиоци понуда да за сваку поднету понуду 
уплате износ од 5.000,00 динара на рачун ПД „ПРО ТЕНТ”, број 285-
100100000172679, који се води код Aber bank a.d., са назнаком: „Уплата 
депозита”. 

Оригинал уплатнице о извршеним уплатама обавезно доставити уз 
понуду, јер ће се у противном понуда сматрати неуредном. 

Износи депозита биће враћени учесницима, осим најповољнијем по-
нуђачу, коме ће се урачунати у цену. 

Уколико изабрани најповољнији понуђач одустане од понуде или 
исти не потпише уговор о куповини у року од пет дана од дана пријема 
обавештења да је најповољнији понуђач, истом депозит неће бити враћен.

Непотпуне и неблаговремено достављене понуде неће бити узете у 
обзир.

Јавно отварање ковертираних понуда ће се вршити 31. маја 2019. го-
дине са почетком у 12.15 часова у просторијама ПД „ПРО ТЕНТ”.

Представници правних лица и предузетника морају имати одговара-
јућа оверена овлашћења да могу присуствовати јавном отварању понуда, а 
физичка лица личну карту дати на увид, да би могли потписати Записник 
о отварању понуда.

О избору најповољнијег понуђача, одлуку доноси директор ПД 
„ПРО ТЕНТ”, а на основу предлога стручне Комисије ПД „ПРО ТЕНТ”, 
у року од три дана од датог предлога и иста ће бити достављена сваком 
подносиоцу понуде која је благовремена и уредна.

Образац понуде за учешће на лицитацији можете преузети на итер-
нет страници ПД „ПРО ТЕНТ”, www.protent.rs. 

Особе за контакт:
����хничка питања: Радован Калањ, бр. телефона: 011/2054-813.
��За комерцијална питања: Сузана Јаковљевић, број телефона 

011/2054-842.  19-15676

На основу Правилника о програму за остваривање екскурзија у пр-
вом и другом циклусу основног образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС ��Просветни гласник” број 7/2010) и Годишњег плана рада школе 
за школску 2017/18. године

ОСНОВНА ШКОЛА „ЖИВАДИНКА ДИВАЦ” КРАГУЈЕВАЦ

објављује

ОГЛАС 
о извођењу екскурзије за ученике од 1. до 7. разреда

Једнодневна екскурзија за ученике 1. и 2. разреда
��елација: Крагујевац- Врњачка Бања - Крагујевац
��Места и објекти за посету и обилазак: Манастир Жича и Љубостиња
������ођења екскурзије : мај/јун 2019. године
�����ациони број ученика: 75
Једнодневна екскурзија за ученике 3. и 4. разреда
��елација: Крагујевац- Ресавска пећина - Јагодина - Крагујевац 
��Места и објекти за посету и обилазак: Манастир Раваница, Ђурђе-

во брдо, ЗОО врт, Музеј воштаних фигура
������ођења екскурзије : мај/јун 2019. године
�����ациони број ученика: 75
Једнодневна екскурзија за ученике 5. и 6. разреда
��елација: Крагујев���������дерево - Крагујевац 
��Места и објекти за посету и обилазак: Ботаничка башта, Храм Све-

тог Саве, Авалски торањ, Смедеревскa тврђава
������ођења екскурзије: мај/јун 2019. године
�����ациони број ученика: 80
Дводневна екскурзија за ученике 7. разреда
��Релација: Крагујевац- Овчар бања ��Мокра гора ��Златибор ��Тара 

- Крагујевац
��Место и објекти за посету: Манастир Благовештење, обилазак Др-

венграда, вожња Шарганском осмицом. Преноћиште, вечера, дискотека и 
доручак у хотелу на Златибору ( хотел са три звездице, на удаљености ма-
њој од 500 м од центра ). Ручак на Тари у хотелу Оморика.

������ођења: мај /јун 2019
�����ациони број ученика: 50

Напомена: Заинтересоване агенције могу преузети упутство за фор-
мирање понуде ради учешћа на конкурсу у просторијама ОШ „Живадинка 
Дивац” у Крагујевцу, сваког радног дана у периоду од 09,00-13,00 часова у 
року од 5 дана од дана објављивања огласа.

Рок за подношење понуда је 10 дана од дана истека рока за преузи-
мање упутства.

Додатне информације могу се добити на телефон 034/300-961
  19-16439

На основу Правилника о изменама Правилника о наставном плану и 
програму за гимназије („Службени гласник ��„Просветни гласник”, брoj 1/09), 

ГИМНАЗИЈА „СТЕВАН ЈАКОВЉЕВИЋ”, ВЛАСОТИНЦЕ

распису је

ОГЛАС 
за прикупљање понуда за извођење екскурзија IV разреда у школској 

2019/20. години

IV разред (шестодневна екскурзија)
Време реализације: крај с⸮⸮⸮⸮†ₖ⸮ четак октобра 2019. године
Планирани број ученика: око 60
Програм екскурзије: 
Први дан: Власо����удимпешта
Други дан: Будимпешт����
Трећи дан: обилазак и разгледање Прага
Четвр��������ч
Пети дан: Бе��удимпешта
Шести дан: Будимпешт����тинце
У цену аранжмана укључити превоз аутобусима високе туристичке 

класе, смештај у хотелима са најмање 3* на бази полупансиона, услуге ло-
калног водича, улазнице за локалитете, осигурање, пратиоце из агенције 
по аутобусу, гратиси за одељенске старешине, лекара и ученике.

Остали услови: наведени у упутству за формирање понуда.
Туристичке агенције могу преузети конкурсну документацију на 

Порталу јавних набавки.
Рок за подношење понуда је осам дана од дана објављивања огласа 

на Порталу јавних набавки.
Право учешћа имају агенције које поседују одговарајућу лиценцу 

Министарства надлежног за послове туризма и испуњавају друге услове 
прописане законом којима се уређује делатност туризма. Доказ о испуње-
ности услова доставити уз понуду.

Понуђачи подносе своје понуде у затвореној коверти са назнаком: 
„За оглас ��не отварати”, на адресу: Гимназија „Стеван Јаковљевић”, 16210 
Власотинце, Михајла Михајловића б.б.

Понуда треба да буде сачињена према упутству, комплетна и благо-
времена.

Понуде се достављају на основу одговарајућих упутстава.
Школа нема обавеза према изабраном понуђачу ако се не испуне про-

писани услови из Правилника који се односе на минималан број ученика.
Додатне информације се могу добити на телефон: 016/875-125 и 

069/11 20 745.  19-16390

ЈАВНИ КОНКУРСИ
ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА на основу чл. 78. и 79. Закона о 

јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 
78/11 ��др. закон, 101/11, 38/12 ��одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14 ��одлу-
ка УС, 117/14, 106/15, 63/16 ��одлука УС), чл. 49. и 50. Пословника о раду 
Државног већа тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 29/17, 46/17), огла-
шава избор јавних тужилаца у јавним тужилаштвима у Републици Србији 
и то за: 

I
1. Основно јавно тужилаштво у Руми
2. Основно јавно тужилаштво у Краљеву
Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове про-

писане Законом о јавном тужилаштву да поднесу пријаву. У пријави на 
оглас обавезно се наводи назив тужилаштва за који се пријава подноси. 
У пријави на оглас потребно је да сви кандидати доставе потпуну личну 
и радну биографију, на формулару који је објављен на интернет презента-
цији Већа.

Кандидати уз пријаву на конкурс достављају и следећу конкурсну 
документацију: оверену копију дипломе о завршеном акредитованом 
Правном факултету са називом „дипломирани правник“, оверену копију 
уверења о положеном правосудном испиту, уверење о држављанству Ре-
публике Србије, извештај из казнене евиденције, уверење о здравственој 
способности, изјаву подносиоца о томе да ли му је престао радни однос 
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због теже повреде дужности из радног односа у државном органу, потврду 
о радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита, 
личну и радну биографију са навођењем података о завршеним специјали-
стичким академским, мастер академским, магистарским или докторским 
студијама; податке о објављеним стручним и научним радовима из области 
правне струке и науке; податке о познавању језика националних мањина; 
опционо податке о националној припадности уколико конкурише за неко 
од јавних тужилаштава где се примењује члан 60. Пословника о раду Др-
жавног већа тужилаца, као и друге податке од значаја за одлучивање.

Кандидати уз пријаву на конкурс достављају и програм организације 
и унапређења рада јавног тужилаштва.

Кандидат који је носилац јавнотужилачке функције не подноси дока-
зе о испуњености услова за избор. 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија одбацује закључком.
Пријаве се подносе Државном већу тужилаца, Београд, Ресавска 42, 

са назнаком: „Оглас за избор јавних тужилаца”.  19-16661

ДРЖАВНО ВЕЋЕ ТУЖИЛАЦА на основу чл. 78. и 79. Закона о 
јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 
78/11 ��др. закон, 101/11, 38/12 ��одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14 ��одлука 
УС, 117/14, 106/15, 63/16 ��одлука УС), чл. 49. и 50. Пословника о раду Др-
жавног већа тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 29/17 и 46/17), a у вези 
са Одлуком о броју заменика јавних тужилаца („Службени гласник РС”, бр. 
106/13, 94/15, 114/15, 80/16, 39/18 и 68/18), оглашава избор за заменике јав-
них тужилаца у јавним тужилаштвима у Републици Србији и то за: 

I
 Назив јавног тужилаштва  Број места
Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу 2

II
Више јавно тужилаштво у Београду 2 
Више јавно тужилаштво у Новом Пазару 1
Више јавно тужилаштво у Смедереву1 

III
Прво основно јавно тужилаштво у Београду 1
Основно јавно тужилаштво у Ужицу  1
Основно јавно тужилаштво у Сремској Митровици 1 
Основно јавно тужилаштво у Смедереву 
Позивају се заинтересовани кандидати који испуњавају услове про-

писане Законом о јавном тужилаштву да поднесу пријаву. У пријави на 
оглас обавезно се наводи назив јавног тужилаштва за који се пријава под-
носи. У пријави на оглас потребно је да сви кандидати доставе потпуну 
личну и радну биографију, на формулару који је објављен на интернет пре-
зентацији Већа.

Кандидати уз пријаву на конкурс достављају и следећу конкурсну 
документацију: оверену копију дипломе о завршеном акредитованом 
Правном факултету са називом „дипломирани правник“, оверену копију 
уверења о положеном правосудном испиту, уверење о држављанству Ре-
публике Србије, извештај из казнене евиденције, уверење о здравственој 
способности, изјаву подносиоца о томе да ли му је престао радни однос 
због теже повреде дужности из радног односа у државном органу, потврду 
о радном искуству у правној струци после положеног правосудног испита, 
личну и радну биографију са навођењем података о завршеним специјали-
стичким академским, мастер академским, магистарским или докторским 
студијама; податке о објављеним стручним и научним радовима из области 
правне струке и науке; податке о познавању језика националних мањина; 
опционо податке о националној припадности уколико конкурише за неко 
од јавних тужилаштава где се примењује члан 60. Пословника о раду Др-
жавног већа тужилаца, као и друге податке од значаја за одлучивање.

Кандидат који је носилац јавнотужилачке функције не подноси дока-
зе о испуњености услова за избор. 

Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Неблаговремене и непотпуне пријаве комисија одбацује закључком.
Пријаве се подносе Државном већу тужилаца, Београд, Ресавска 42, 

са назнаком: „Оглас за избор заменика јавних тужилаца”.   19-16660 

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ ДЕСПОТОВАЦ на основу члана 39. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 
32. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, број 129/07, 
83/14-други закон, 101/16-други закон и 47/18 (чл. 39-41. нису у пречишће-
ном тексту) ), члана 25. Статута општине Деспотовац („Службени гласник 
општине Деспотовац”, број 4/19), члана 39. Статута ЈП „Ресавска пећина” 
Деспотовац, на седници одржаној 24. априла 2019. године, оглашава Јавни 

конкурс за избор Директора Јавног предузећа за заштиту природе, развој 
туризма и угоститељство „Ресавска пећина” Деспотовац, чији је оснивач 
Општина Деспотовац.

Подаци о јавном предузећу за заштиту природе, развој туризма и 
угоститељство „Ресавска пећина”, Деспотовац

Предузеће послује под пословним именом Јавном предузећу за за-
штиту природе, развој туризма и угоститељство „Ресавска пећина”, Деспо-
товац.

Скраћено пословно име предузећа је ЈП „Ресавска пећина”Деспотовац.
Седиште предузећа је у Деспотовцу, улица Церска број 3. ПИБ 

101360614.Матични број 17025791.
Претежна шифра делатности је 9104 делатност ботаничких и зооло-

шких вртова и заштита природних вредности
Осим претежне делатности, ЈП „Ресавска пећина”се бави и делатно-

стима:
47.11. Трговина на мало у неспецијализованим продавницама, прете-

жно храном, пићем и дуваном;
47.24. Трговина на мало хлебом, тестенином, колачима и слаткиши-

ма у специјализованим Продавницама;
47.29. Остала трговина на мало храном у специјализованим продав-

ницама;
47.61. Трговина на мало књигама у специјализованим продавницама;
47.62. Трговина на мало новинама и канцеларијским материјалом у 

специјализованим продавницама;
47.63. Трговина на мало музичким и видео записима у специјализо-

ваним продавницама;
47.78. Остала трговина на мало новим производима у специјализова-

ним продавницама;
49.39 Остали превоз путника у копненом саобраћају;
55.10. Хотели и лични смештај;
55.20. Одмаралишта и слични објекти за краћи боравак;
55.30. Делатност кампова, ауто-кампова и кампова за туристичке 

приколице;
35.90. Остали смештај;
56.10. Делатност ресторана и покретних угоститељских објеката;
56.21. Кетеринг;
56.29. Остале услуге припремања и послуживања хране;
56.30. Услуге припремања и послуживање пића;
73.11. Делатност рекламних агенција;
73.20. Истраживање тржишта и испитивање јавног мњења;
79.11. Делатност путничких агенција;
91.03. Заштита и одржавање непокретних културних добара, култур-

но историјских локација, зграда и сличних туристичких споменика и
93.29. Остале забавне и рекреативне делатности.
Конкурс се спроводи за радно место: директор ЈП „Ресавска пећина” 

Деспотовац.
Послови директора
Директора ЈП „Ресавска пећина” Деспотовац:
1) представља и заступа јавно предузеће;
2) организује и руководи процесом рада;
3) води пословање јавног предузећа;
4) одговара за законитост рада јавног предузећа;
5) предлаже дугорочни и средњорочни план пословне стратегије и 

развоја и одговоран је за њихово спровођење;
6) предлаже годишњи, односно трогодишњи програм пословања и 

одговоран је за његово спровођење;
7) предлаже финансијске извештаје;
8) извршава одлуке надзорног одбора;
9) бира извршне директоре;
10) бира представнике јавног предузећа у скупштини друштва капи-

тала чији је једини власник јавно предузеће;
11) закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са 

законом којим се уређују радни односи;
12) доноси акт о систематизацији и
13) врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Ста-

тутом ЈП „Ресавска пећина”.
Услови за именовање директора
За директора ЈП „Ресавска пећина”, Деспотовац може бити имено-

вано лице које:
1) је пунолетно и пословно способно;
2) има стечено високо образовање на основним студијама у трајању 

од најмање 4 године, односно на основним академским студијама у обиму 
од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, мастер стру-
ковним студијама, специјалистичким академским студијама или специја-
листичким струковним студијама из области туризма или економије;

3) има најмање 5 година радног искуства на пословима за које се за-
хтева високо образовање из тачке 2);

4) има најмање 3 године радног искуства на пословима који су пове-
зани са пословима ЈП „Ресавска пећина”

5) познаје област корпоративног управљања,
6) има радно искуство у организовању рада и вођењу послова,
7) није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 
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мировање у вршењу функције у органу политичке странке,

8) није осуђивано на казну затвора од најмање 6 месеци и
9) коме нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела и то: обавезно психијатријско лечење и чување 
у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, оба-
везно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, забрана вршења 
позива, делатности и дужности.

Место рада директора ЈП „Ресавска пећина”, Деспотовац
Директор се именује на одређено време на период од 4 године. Ме-

сто рада директора је у Деспотовцу.
Стручна способност, знања и вештине које се оцењују у изборном 

поступку и начину њихове провере
Стручне и организаторске способности, знање и вештине кандида-

та оцењују се у изборном поступку увидом у податке из пријаве и доказе 
поднете уз пријаву на јавни конкурс, писаном и усменом провером о чему 
ће Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа 
чији је оснивач Општина Деспотовац благовремено обавестити кандидате.

Рок и адреса за подношење пријава
 Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и место 

рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и дужи-
ни радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, по-
датке о стручном усавршавању и податке о познавању рада на рачунару и 
знању страног језика.

 Рок за подношење пријава је 30 дана од дана објављивања јавног 
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије’’.

 Адреса за подношење пријава: Комисија за спровођење конкурса за 
избор директора јавних предузећа чији је оснивач Општина Деспотовац, 
35213 Деспотовац, улица Милосава Здравковића Ресавца број 4.

Пријаве са документацијом предају се или шаљу у затвореној ковер-
ти са назнаком: „Јавни конкурс за избор директора ЈП „Ресавска пећина” 
Деспотовац”.

Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Комисија за спровођење конкурса за избор директора од-
бацује закључком против кога није допуштена посебна жалба.

Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном конкурсу
Лице задужено за обавештења по овом Јавном конкурсу је Крстовић 

Дамјан, дипломирани правник, телефон 064/877-4775.
Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву

Уз пријаву кандидати прилажу:
���од из матичне књиге рођених (оригинал или оверена копија);
��уверење о држављанству Републике Србије не старије од 6 месеци;
���аз о стручној спреми;
���аз о радном искуству;
��доказ да није осуђиван за кривично дело на безусловну казну за-

твора од најмање 6 месеци или за кажњиво дело које га чини неподобним 
за обављање послова директора и 

� уверење да кандидату није изречена мера безбедности дела из тачке 
9) Услова за именовање у складу са законом којим се уређују кривична дела.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији овереној од 
стране надлежног органа.  19-16458

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

1. jедног наставника у звању ванредног професора за ужу научну 
област Методика наставе математике, за рад са пуним радним временом;

Услови: Учитељски факултет, Математички факултет, Природно-ма-
тематички факултет; научно зв�����тор наука; 

2. jедног наставника у звању наставника вештина за уже уметничку 
област Драмске уметности, за предмет Драма и покрет, за рад са пуним 
радним временом;

Услови: Факултет драмских уметности; високо образовање првог 
степена;

3. jедног сарадника у звању сарадника у настави за ужу научну 
област Образовна технологија, за наставни предмет Образовна технологи-
ја, за рад са пуним радним временом;

Услови: Математички факултет ��одговарајућа група, Факултет ор-
ганизационих наука, Факултет техничког усмерења, Учитељски факултет, 
одговарајуће мултидисциплинарне студије Универзитета; студент мастер 
или специјалистичких студија који је студије првог степена завршио са 
укупном просечном оценом најмање осам; 

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

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

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.  19-15887 

СУДСКИ ОГЛАСИ

ВИШИ СУД У ВАЉЕВУ

Виши суд у Ваљеву, судија Радивоје Јовановић у 
правној ствари предлагача Привредно друштво Удру-
жење ��Национални биро осигуравача Црне Горе са се-
диштем у Подгорици, Булевар светог Петра Цетињског 
1/А, чији је пуномоћник АОД Института из Подгорице, 
Светлане Кане Радевић 3, а пуномоћник за пријем пи-
смена у Републици Србији Жељко Петровић, адвокат 
из Краљева, Трг српских ратника 46, против против-
ника предлагача Боривоја Грујића из Доње Грабовице, 
сада непознатој адреси, ради признања стране судске 
одлуке, донео је 27. фебруара 2019. године, решење.

Поставља се Ненад Савковић, адв. из Ваљева за 
привременог заступника противнику предлагача Бори-
воју Грујићу, ЈМБГ 2009947770017, сада на непознатој 
адреси.

Привремени заступник има у поступку за који је 
постављен сва права и дужности законског заступника.

Привремени заступник предузима парничне рад-
ње у поступку све док се странка, њен законски за-
ступник или пуномоћнике не појави пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
старатеља.

Р�������������уда у Ваљеву.  19-16054 

ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Виши суд у Пожаревцу, у предмету 5 Р 17/19, у 
коме је захтев за признање стране судске одлуке под-
нео предлагач Saul-Masiorek Dejan из Жагубице, Висо-
ког Стефана 19, чији је пуномоћник Урош Цветојевић, 
адвокат из Петровца на Млави, против противника 
предлагача Masiorek Jessice, сада непознатог пребива-
лишта и боравишта, донео је решење 5 Р 17/19 од 27. 
марта 2019. године којим је противнику предлагача 
Masiorek Jessice, на основу члана 81. став 2. тачка 4. 
ЗПП-a у вези члана 30. став 2. ЗВП-a поставио привре-
меног заступника адвоката Снежану Арсић из Пожа-
ревца, која ће је заступати у овом поступку.

Привремени заступник заступаће противника пре-
длагача у поступку све док се противник предлагача 

или њен пуномоћник не појаве пред судом или док ор-
ган старатељства не обавести суд да је поставио ста-
ратеља.

5Р�������������уда у Пожаревцу.
  19-15933

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

У правној ствари тужиоца Мирослава Васића из 
Београда, Драгослава Срејовића 35а,. против тужене 
Габриеле Васић, непознатог боравишта и пребивали-
шта, ради развода брака, туженој поставља се привре-
мени заступник из реда Београдских адвоката са спи-
ска Адвокатске коморе, адвокат Милица М. Зекљевић, 
из Београда, Бирчанинова 13, који у поступку има сва 
права и дужности законског заступника и вршиће их 
док се тужена или њен пуномоћник не појави пред су-
дом или док орган старатељства не обавести суд да је 
поставио стараоца, а све у смислу чл. 79, 80. и 81. Зако-
на о парничном поступку.

4П2. број 91/19 ��Из Првог основног суда у Бео-
граду.  19-15927

Први основни суд у Београду и то судија Светла-
на Ристић судија појединац, у ванпарничном предмету 
предлагача Фабрика хартије Београд д.о.о., против про-
тивника предлагача ЈП Србијагас, Нови Сад, Народног 
фронта 12, ради поништавања меница, на основу члана 
90. Закона о меници, издаје оглас.

Позива се лице код кога се налази 12 бланко соло ме-
ница, серијски број АБ2711801, АБ2711802, АБ2711803, 
АБ2711804, АБ2711805, АБ2711806, АБ2711807, 
АБ2711808, АБ2711809, АБ2711810, АБ2711811 и 
АБ2711812, а чији је издавалац ЈП Србијагас Нови Сад,. 
Народног фронта 12, да исту у року од 60 дана од обја-
вљивања огласа у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”, покаже Првом основном суду у Београду.

Уколико меница у наведеном року не буде презен-
тована суду, суд ће исту огласити за поништену.

3Р3. број 772/18 ��Из Првог основног суда у Бео-
граду.  19-16353

Први основни суд у Београду, је својим решењем 
од 20. марта 2019. године на основу члана 81. став 2. 

тачка 4.ЗПП-а, туженом Веселку Бороја, са последњим 
познатим пребивалиштем у Старој Пазови, Јована Сте-
рије Поповића 121, а сада непознатог боравишта и пре-
бивалишта, поставио привременог заступника адвока-
та Бошка Журића из Београда, Устаничка 244ђ.

Постављени привремени заступник заступаће ту-
женог пред Првим основним судом у Београду, у пред-
мету 22 Пл. број 3192/18 све док се тужени или његов 
пуномоћник не појаве пред судом, односно док надле-
жни орган старатељства не обавести суд да је туженом 
поставио стараоца.

22 Пл. број 3192/18 ��Из Првог основног суда у 
Београду.  19-16363

Први основни суд у Београду, на основу члана 81. 
став 1. тачка 4. Закона о парничном поступку решењем 
54. П. број 21275/18 у предмету тужиоца Милице Мар-
тиновић, против тужене Јеле Зилић, са непознатим пре-
бивалиштем, поставља се за привременог заступника 
туженој Здјелар Марија, адвокат из Београда, Рудини-
ча 10 који ће га заступати у овом поступку све док се 
тужени или њен пуномоћник не појаве пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је туженој 
поставио стараоца.

54. П. број 21275/18 ��Из Првог основног суда у 
Београду.  19-16364

Први основни суд у Београду, и то судија Јелена 
Брашанац, у парници тужиоца „Директна банка”, а.д. 
Крагујевац, Краља Петра Ⅰ број 26, чији је пуномоћник 
Дејан Вуковић, адвокат из Београда, Владете Ковачеви-
ћа 2А, против тужене Данијела Томић из Пожаревца, 
непознатог пребивалишта, ради дуга, поставио је ту-
женој Данијели Томић привременог заступника Зарић 
Миленка, адвоката из Београда, Милентија Поповића 
21/7а који ће је заступати у овом поступку, све док се 
тужена или њен пуномоћник не појаве пред судом, од-
носно док орган старатељства не обавести суд да је ту-
женој поставио старатеља.

31 Пл. број 2696/18 ��Из Првог основног суда у 
Београду.  19-16366
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Позивају се лица која улазе у круг законских на-

следника иза пок. Хакип Сејфија, бив. из Београда, 
Боре Вукмировића 11, рођеног 27. марта 1937. године, 
преминулог 14. децембра 2009. године, од оца Чамила 
и мајке Рефије, ЈМБГ 2703936710059, да се јаве Првом 
основном суду у Београду, Булевар Николе Тесле 42а, 
Нови Београд, у судници број 1.23, у року од годину 
дана од дана објављивања огласа.

5Р3 број 358/2018 ��Из Првог основног суда у Бео-
граду.  19-16349

Први основни суд у Београду, је својим решењем 
од 20. марта 2019. године на основу члана 81. став 2. 
тачка 4. ЗПП-а туженом Горану Цветић са последњим 
познатим пребивалиштем у Београду, Мали Мокри Луг, 
Владимира Митровића 6/В, а сада непознатог борави-
шта и пребивалишта, поставио привременог заступ-
ника адвоката Мињу Ђокић из, Београда, Љубомира 
Ивковића Шуце 20/15.

Постављени привремени заступник заступаће ту-
женог пред Првим основним судом у Београду у пред-
мету 22 П. број 49/2019 све док се тужени или његов 
пуномоћник не појави пред судом, односно док надле-
жни орган старатељства не обавести суд да је поставио 
стараоца.

22 П. број 49/2019 ��Из Првог основног суда у Бео-
граду.  19-16365

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Други основни суд у Београду и то судија Ми-
лена Смиљковић у ванпарничном предмету 2 Р3 број 
191/18 у коме се води поступак по предлогу предлагача 
„СЛПБ” д.о.о. из Београда, Аце Јоксимовића 59, ради 
амортизације менице са серијским бројем АБ 0402296 
издатом од стране банке Sberbank Srbija a.d.

Позивају се сва лица код којих се меница налази 
да је покажу суду у року од 60 дана или ако имају било 
каква сазнања о меници јаве суду, јер ће суд, по протеку 
рока, предметну меницу огласити као поништену.

2Р3. број 191/18 ��Из Другог основног суда у Бео-
граду.  19-16221

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Трећи основни суд у Београду, и то судија Стојан-
ка Арежина Нешовић у оставинском поступку иза пок. 
Зулфикари Далистана, бившег из Новог Београда, Ган-
дијева 110, рођеног 19. маја 1940. године у Лештану, 
Драгаш, од оца Мемета и мајке Нефке, држављанина 
РС, преминулог 18. октобра 2017. године, 9. априла 
2019. године, објављује оглас.

Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе 
иза пок. Зулфикари Далистана, бившег из Новог Бео-
града, Гандијева 110, рођеног 19. маја 1940. године у 
Лештане, Драгаш, од оца Мемета и мајке Нефке, држа-
вљанина РС, преминулог 18. октобра 2017. године, да 
се у року од годину дана од дана објављивања огласа 
јаве Трећем основном суду у Београду ��Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 16.

4.IV-О број 7986/17 ��Из Трећег основног суда у 
Београду.  19-16161

ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ БЕЧЕЈУ

Основни суд у Бечеју, Судска јединица у Новом 
Бечеју, по судији Гордани Влашкалин, као председнику 
већа, у правној ствари тужиоца Мучалов Мате из Новог 
Бечеја, против тужене Мучалов Јелене из Кумана, сада 
непознатог места пребивалишта, ради развода брака, 
решењем Ⅰ-4-П2. број 969/19 од 12. априла 2019. го-
дине, поставио је туженој за привременог заступника 
Радослава Чокића, адвоката из Новог Бечеја.

Привремени заступник ће заступати тужену у овој 
парници све док се тужена или њен пуномоћник не 
појави пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да је поставио стараоца.

Ⅰ-4-П2. број 96/19 ��Из Основног суда у Бечеју, 
Судска јединица у Новом Бечеју.  19-16468

ОСНОВНИ СУД У БУЈАНОВЦУ

Основни суд у Бујановцу, судија Иљаз Мустафа, у 
правној ствари тужиоца Abdulli Sejdulla из с. Брчевац, 
општина Прешево, кога заступа пун. Назим Фазлиу 
адв. из Прешева, против тужене Abduli Sulejmani рођ. 
Vadžide из с. Несалце, општина Бујановац сада на не-
познатој адреси у САД, ради развода брака, на рочишту 
за главну и нејавну расправу, 4. априла 2019. године, 
донео је оглас.

Решењем овога суда П2. број 136/18 од 4. априла 
2019. године, донето на основу члана 81. став 2. тачка 
5. ЗПП-а постављен је адвокат Зијадин Аземи из Буја-
новца, за привременог заступника туженој Abduli рођ. 
Sulejmani Vadžide из с. Несалце, општина Бујановац 
сада на непознатој адреси у САД, против које је овде 
тужилац Abdulli Sejdulla из с. Брчевац, поднео тужбу 
ради развода брака.

Истим решењем одређено је да ће привремени 
заступник заступати тужену у поступку ради развода 
брака, све док се тужени или њен пуномоћник не поја-
ве пред судом, односно док орган старатељства не оба-
вести суд да је туженој поставио стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” и на огласној табли Основног суда у 
Бујанову.

����������������уда у Бујановцу.
  19-16484

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ

Основни суд у Ваљеву, председник већа суди-
ја Драгана Тадић Петровић, у парници тужиоца Вере 
Животић из Ваљева, коју заступа Милош Мандић, адв. 
из Ваљева, против тужене Санеле Крстовић Пантелић, 
сада на непознатој адреси, ради дуга, донео је 31. јану-
ара 2019. године оглас.

Решењем овог суда П. број 1007/18 од 31. јануа-
ра 2019. године, а на основу члана 81. став 2. тачка 4. 
ЗПП-а поставља се привремени заступник туженој Са-
нели Крстовић Пантелић сада на непознатој адреси, и 
истој се поставља адв. Слободан Васиљевић из Ваљева.

Истим решењем одређено је да ће привремени за-
ступник заступати тужену адв. Јована Томић из Ваље-
ва, у поступку све док се тужена или њен пуномоћник 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства 
не обавести суд да је туженој постављен привремени 
старалац.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” и на огласној табли Основног суда у 
Ваљеву.

�����������������уда у Ваљеву.
  19-16220

ОСНОВНИ СУД У ВРБАСУ

Основни суд у Врбасу поступајући по судији Ћу-
пини Вањи, као судији појединцу у ванпарничном 
предмету предлагача Дињашки Милоша са пребивали-
штем у Србобрану, Салаша Торине 211, ради проглаше-
ња несталог лица Дињашки Стевана за умрло, са по-
следњим пребивалиштем у Србобрану, 21. марта 2019. 
године, ван рочишта, издаје оглас.

Пред Основним судом у Врбасу покренут је посту-
пак ради проглашења несталог Дињашки Стевана са 
последњим пребивалиштем у Србобрану, рођен 1. авгу-
ста 1877. године, а о коме нема никаквих вести од 1945. 
године, умрлим. Именовани би данас имао 142 године.

Позива се Дињашки Стеван као и свако друго лице 
које има сазнања о његовом животу да се без одлагања 
јави Основном суду у Врбасу, Палих бораца 9ц, канце-
ларија број 42, у року од три месеца од објављивања 
огласа.

Након протека рока од три месеца од објављива-
ња, суд ће поступити по предлогу предлагача и спрове-
сти поступак утврђења несталог лица за умрло.

���������������уда у Врбасу.
  19-16242

ОСНОВНИ СУД У ДЕСПОТОВЦУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У СВИЛАЈНЦУ

Основни суд у Деспотовцу, Судска јединица у 
Свилајнцу, и то судија Драган Ђорђевић, у парници ту-
жиље Јелене Милановић из Грабовца, против туженика 
Слађана Лукића из Грабовца, сада непознатог борави-
шта, ради развода брака, решењем П2. број 26/19 од 18. 
априла 2019. године, на основу члана 81. став 2. тачка 
4. ЗПП-а, поставио је туженику Слађану привременог 
заступника и то ��Зорана Лалковића адв. из Свилајнца, 
који ће га заступати у овој парници све док се он или 
његов пуномоћник не појави пред судом, односно док 
орган старатељства не обавести суд да му је поставио 
стараоца.

П2. број 26/19 ��Из Основног суда у Деспотовцу, 
Судска јединица у Свилајнцу.  19-15986

ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Поступајући по тужби тужиље Катарине Јовано-
вић из Зајечара, Основни суд у Зајечару је у предмету 
П. 1972/18, на основу члaна 81. ст. 1. и 2. тачка 5. ЗПП, 

донео решење 27. марта 2019. године, којим је туженом 
Александру Стаменковићу из Зајечара, сада са непозна-
тим пребивалиштем, односно боравиштем, поставио 
привременог заступника Љубишу Виденовића, адвока-
та из Зајечара, који има сва права и дужности законског 
заступника туженог Александра Стаменковића, све док 
се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, 
односно док орган старатељства не обавести суд да је 
туженом поставио старатеља.

���������������уда у Зајечару.
  19-16372

Основни суд у Зајечару, као парнични суд и то су-
дија Биљана Чолић Трајковић, као председник већа у 
правној ствари тужиоца мал. Саре и Ање Болдејић, које 
заступа отац Саша Болдејић, на сада непознатој адреси 
у иностранству, по тужби ради издржавања од 7. но-
вембра 2018. године, донео је ван рочишта за главну 
расправу 16. априла 2019. године, решење.

Поставља се привремени заступник туженој Ви-
олети Болдејић сада непознатог пребивалишта, адв. 
Небојша Грамић из Зајечара. Привремени заступник 
преузимаће парничне радње у поступку све док се име-
нована тужена или пуномоћник кога сам изабере не 
појаве пред судом.

�����������������уда у Зајечару.
  19-16313

Поступајући по тужби тужиоца Првуловић Данила 
из Лукова, Основни суд у Зајечару је у предмету П2. 
број 446/18 на основу члана 81. став 2. тачка 5. ЗПП-а 
донео решење којим је туженој Првуловић Даниели, са 
непознатим пребивалиштем односно боравиштем по-
ставио привременог заступника Вукић Десанку адв. из 
Зајечара, која имa сва права и дужности законског за-
ступника тужене Првуловић Даниеле све док се тужена 
или њен пуномоћник не појаве пред судом односно док 
орган старатељства не обавести суд да је туженој по-
ставио старатеља.

������������������уда у Зајечару.
  19-16375

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Основни суд у Зрењанину, по судији Јадранки 
Трифковић Станић, у правној ствари тужиоца ЕПС 
дистрибуција д.о.о., Београд са седиштем у Граду Бео-
граду Градска општина Врачар, са огранком ЕПС Ди-
стрибуција д.о.о. Београд огранак Електродистрибуци-
ја Зрењанин, кога заступа пуномоћник Немања Влчек 
адв. из Београда, против тужене Обрадовић Јармиле 
из Арадца, ради дуга, донео је ван рочишта, 27. марта 
2019. године, оглас.

Поставља се за привременог заступника, по редо-
следу са списка адвоката који суду доставља надлежна 
адвокатска комора, Обрадовић Јармили, Кирћански 
Даниела адвокат из Зрењанина, који ће је заступати у 
предмету овог суда који се води под посл. број 26 П. 
1744/18.

������������������уда у Зрењанину.
  19-15931

Основни суд у Зрењанину, по судији Момирски 
Љиљани, као судији појединцу, у правној ствари тужи-
оца „Војвођанска банка”, а.д. Нови Сад, кога заступа 
пуномоћник Трнинић Зоран, адвокат из Зрењанина, 
против туженог Јованов Богдана из Меленаца, Вла-
шканско ново насеље 55, ради исплате, ван рочишта 5. 
априла 2019. године донео је решење.

Поставља се за привременог заступника туженом 
Јованов Богдану из Меленаца Михајловић Сава, адво-
кат из Зрењанина, који ће именованог заступати у пред-
мету овог суда број 13 П. 1580/18.

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

13П. број 1580/2018 ��Из Основног суда у Зрења-
нину.  19-16053

ОСНОВНИ СУД У ИВАЊИЦИ

Основни суд у Ивањици, судија Снежана Бјелогр-
лић као судија појединац, у правној ствари предлагача 
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Мирка Мињовића из Ивањице, у поступку по предлогу 
за проглашење несталог лица Љубомира Мињовића за 
умрлог, на основу одредбе члана 61. Закона о ванпарнич-
ном поступку, издаје 26. фебруара 2019. године оглас.

Позива се Љубомир Мињовић рођен 17. септембра 
1941. године у селу Шуме, општина Ивањица, од оца 
Тихомира и мајке Радојке, са последњим пребивали-
штем у Пазарићу ��Сарајево, да се без одлагања јави 
основном суду у Ивањици.

Позивају се сва лица којима било шта о ћивоту 
и у вези са смрти Љубомира Мињовића, рођеног 17. 
септембра 1941. године у селу Шуме, општина Ива-
њица, од оца Тихомира и мајке Радојке, са последњим 
пребивалиштем у пазарићу ��Сарајево, који је сваки 
контакт са родбином прекинуо 1992. године, због рат-
них дешавања, а чијој родбини је од стране Центра за 
препознавање лица страдалих у рату у БиХ достављен 
списак масакрираних српских цивила у Сарајеву из-
међу ������године у коме је на редном броју 208 
наведен Мињовић Тихомира Љубиша, рођен 1941. го-
дине, и да је именовани одведен 16. маја 1992. године 
из своје куће у Пазарићу у логор „Силос” након чега 
му се губи сваки траг, да се без одлагања, а најкасније 
у року од 3 месеца од објављивања овог огласа у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”, јаве Основном 
суду у Ивањици ради давања потребних обавештења.

По протеку рока од три месеца, од објављивања 
огласа у „Службеном гласнику РС” суд ће донети одлу-
ку о поднетом предлогу за проглашење несталог лица 
за умрлог.

���������������уда у Ивањици.
  19-15929

ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Основни суд у Крагујевцу, у парници по тужби 
тужиоцa Компаније „Дунав Осигурање” а.д.о. Београд, 
Главна филијала осигурања Крагујевац, Бранка Ради-
чевића 3, чији је пуномоћник Владица Шошић, адвокат 
из Крагујевца, против туженог Небојше Луковића из 
Крагујевца, Лазе Маринковића 62, сада на непознатој 
адреси, ради накнаде штете ��регреса, туженом Небој-
ши Луковићу из Крагујевца поставио је привременог 
заступника решењем П-1415/17 од 11. aприла 2019. 
године. За привременог заступника је одређен адвокат 
Вуко Станишић из Крагујевца. Привремени зaступник 
туженог вршиће свa прaвa и дужности у име и зa рaчун 
туженог, у овој парници, све док се тужени или његов 
пуномоћник не појaве пред судом, односно док оргaн 
стaрaтељствa не обaвести суд дa је постaвио туженом 
стaрaоцa зa посебне случaјеве.

����������������уда у Крагујевцу.
  19-15946

Основни суд у Крагујевцу у парници по тужби 
тужиоцa Пантовић Милете из Пајсијевића, општина 
Кнић, чији је пуномоћник Софија Ђуровић, адвокат из 
Крагујевца, против туженог Павићевић Бобана из Кра-
гујевца, сада на непознатој адреси, ради дуга, туженом 
Павићевић Бобану из Крагујевца поставио је привре-
меног заступника решењем П-303/18 од 2. априла 2019. 
године. За привременог заступника је одређен адвокат 
Милија Анђелић из Крагујевца. Привремени зaступник 
туженог вршиће свa прaвa и дужности у име и зa рaчун 
туженог, у овој парници, све док се тужени или његов 
пуномоћник не појaве пред Судом, односно док оргaн 
стaрaтељствa не обaвести Суд дa је постaвио туженом 
стaрaоцa зa посебне случaјеве.

13 П. број 303/18 ��Из Основног суда у Крагујевцу.
  19-15948

Основни суд у Крагујевцу у парници по тужби 
тужиоцa Хасани Фадиља из Крагујевца, Дуленска 3/7 
чији је пуномоћник Пантовић Радмило, адвокат из Кра-
гујевца, против туженог Хасани Авдуља из Крагујевца, 
Дуленска 7/7, сада на непознатој адреси, ради дуга, ту-
женом Хасани Авдуљу из Крагујевца поставио је при-
временог заступника решењем П-766/19 од 12. априла 
2019. године. За привременог заступника је одређен 
адвокат Војислав Васиљевић из Крагујевца. Привре-
мени зaступник туженог вршиће свa прaвa и дужности 
у име и зa рaчун туженог, у овој парници, све док се 
тужени или његов пуномоћник не појaве пред судом, 
односно док оргaн стaрaтељствa не обaвести суд дa је 
постaвио туженом стaрaоцa зa посебне случaјеве.

�����������������уда у Крагујевцу.
  19-15950

ОСНОВНИ СУД У ЛОЗНИЦИ

Основни суд у Лозници, као парнични, по судији 
Милици Тодоровић решавајући у правној ствари тужи-
оца Митар Полић из Љубовије, Сокоградска б.б., а про-
тив тужене Артеља Вљади сада на непознатој адреси у 
Републици Албанији, ради развода брака, донео је 12. 
априла 2019. године оглас.

Основни суд у Лозници поставио је на основу чла-
на 84. става 2. тачке 5. ЗПП-а адвоката Тамару Деспо-
товић из Малог Зворника за привременог заступника 
туженој Артеља Вљади на непознатој адреси.

Постављени привремени заступник ће заступати 
тужену све док она или њен пуномоћник се не појаве 
пред судом или док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио стараоца.

�����������������уда у Лозници.
  19-16165

ОСНОВНИ СУД У НИШУ

Пред Основним судом у Нишу покренут је по-
ступак по предлогу предлагача Гордане Јовановић из 
Ниша, Бранка Крсмановића 31/22, против противника 
предлагача АИК банке а.д. Ниш, Филијала Ниш, Нико-
ле Пашића 42, ради амортизације ��поништење чеко-
ва чији је издавалац АИК Банка а.д. Ниш, по текућем 
рачуну отвореном на име клијента Гордане Јовановић, 
рачун бр. 105000040230337003, са максималним заду-
жењем по текућем рачуну 5.000,00 динара по чеку.

Чек на које се односи предлог за амортизацију је 
серијског броја: 12501375 издат 19. септембра 2011. 
године.

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

Позивају сe лица која држе означени чек да исти 
покажу суду или обавесте суд о лицу и адреси лица које 
држи ову исправу.

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

Дужник по овом чеку не може пуноважно испу-
нити своју обавезу нити обновити или заменити чек, а 
ималац овог чека не сме пренети права из истих, све 
док се решење о поништењу исправе или о обустави 
поступка не постане правоснажно.

�����������������уда у Нишу.
  19-16051

Основни суд у Нишу је, на основу члана 81. став 2. 
тачка 4. ЗПП-а решењем 28 П. број 56/18 од 8. априла 
2019. године у предмету тужиоца Директна банка а.д. 
Крагујевац, Краља Петра I број 26, Крагујевац, кога 
заступа Небојша Станковић адв. из Ниша, против ту-
женика Здравковић Саше из Ниша, Бованска 30, за при-
временог заступника поставио адвоката Ристић Радо-
вана из Ниша, који ће га заступати у наведеној парници 
док се тужени не појави пред судом. 

����������������уда у Нишу.
  19-16058

Основни суд у Нишу, на основу члана 81. став 2. 
тачка 4. ЗПП-а решењем 1П. 6026/18 од 24. децембра 
2018. године у предмету тужилаца Снежане Загород-
њук из Ниша, Кеј Мике Палигорића 24, Дејана Загород-
њук из Ниша, Криве Ливаде 1/8, Ивана Загорудњук из 
Ниша, Булевар Немањића 12/70 и Владимира Загоруд-
њук из Ниша, Шуматовачка 23, које заступа адв. Жив-
ковић Милена из Ниша, против тужене Малтабаров 
Ане из Ниша, сада непознате адресе, ради утврђења, за 
привременог заступника поставио је адвоката Ристић 
Александру из Ниша, број мобилног телефона 064/288-
59-67 а који ће га заступати у наведеној парници док се 
он или његов пуномоћник не појаве пред судом.

�����������������уда у Нишу.
  19-16057

Пред Основним судом у Нишу, покренут је посту-
пак по предлогу предлагача Милоша Стевановића из 
Ниша, Синђелићев трг 6/19, против противника пре-
длагача „Addiko bank”, a.d. Београд, ради проглашења 
неважећим чековa чији је издавалац Addiko bank”, a.d. 
Београд и то:

��чек серијског броја 109121, номиналне вред-
ности 5.000,00 динара, издат 10. јула 2017. године од 

стране Addiko bank”, a.d. Београд, комитенту Милошу 
Стевановићу, који је наведени чек изгубио.

Позивају се сва лица која држе означени чек да 
исти покажу или да известе суду о лицу и пребивали-
шту лица која држе наведену исправу, да се јаве Основ-
ном суду у Нишу, Вожда Карађорђа 23, у року од 60 
дана који тече од дана објављивања овог огласа у „Слу-
жбеном гласнику РС”, у коме се могу поднети пријаве 
или приговори против предлога.

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

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

����������������уда у Нишу.
  19-16145

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ

Основни суд у Новом Саду поставља привременог 
заступника, туженом Кондић Ненаду из Новог Сада, 
сада на непознатој адреси у правној ствари тужиоца 
РФ ПИО Београд, против туженог Кондић Ненад из 
Новог Сада, Илирска 16, сада на непознатом месту бо-
равка, Јевтић Марију, адвоката из Новог Сада, која ће 
штитити интересе туженог у предмету Пл-515/18. При-
времени заступник има у овом поступку сва права и ду-
жности законског заступника. Привремени заступник 
ће предузимати парничне радње у овом поступку све 
док се тужени, његов законски заступник или пуномоћ-
ник не појаве пред судом или док орган старатељства 
не обавести суд да је поставио старатеља.

ПЛ. Број 515/18 ��Из Основног суда у Новом Саду.
  19-15922

Основни суд у Новом Саду, по судији Олгици Ми-
лошевић, у правној ствари тужиоца Републички фонд 
за пензијско и инвалидско осигурање Београд, кога 
заступа Александра Чаталинац, дипломирани правник 
са положеним правосудним испитом запослена у Ди-
рекцији Покрајинског фонда ПИО Нови Сад, Житни 
трг 3, против туженог Тугомира Кокеља са последњим 
познатим пребивалиштем у Новом Саду, Владислава 
Кажанског 34а, сада на непознатом месту боравка, ради 
исплате, в.п.с. 1.689,63 динара, 25. октобра 2018. годи-
не, донео је следећи оглас.

Овим путем се оглашава да је Основни суд у Но-
вом Саду у правној ствари тужиоца Републички фонд 
за пензијско и инвалидско осигурање Београд против 
туженог Тугомира Кокеља са последњим познатим пре-
бивалиштем у Новом Саду, Владислава Каћанског 34а, 
туженом поставио привременог заступника решењем 
суда Пл. број 286/2018 од 25. октобра 2018. године, у 
складу са чланом 81. ст. 1. и 2. Закона о парничном по-
ступку, са у вези са чл. 82. и 83. Закона о парничном по-
ступку, и то у личности Владе Танасковића, адвоката из 
Новог Сада, уз упозорење да ће привремени заступник 
заступати туженог у поступку све док се тужени или 
његов законски заступник или пуномоћник не појаве 
пред судом, односно док орган старатељства не обаве-
сти суд да је поставио старатеља.

Овај оглас ће се објавити путем огласне табле 
Основног суда у Новом Саду, на интернет страници 
Основног суда у Новом Саду и у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

Пл. број 286/2018 ��Из Основног суда у Новом 
Саду.  19-15921

Основни суд у Новом Саду, поставља привременог 
заступника, туженом Тодоровић Срђану из Павлиша 
сада на непознатој адреси, у правној ствари тужиоца 
„Ерсте банк” а.д. Нови Сад, против туженог Тодоровић 
Срђана из Павлиша, сада на непознатом месту боравка, 
Главарданов Кристину, адвоката из Новог Сада, која ће 
штитити интересе туженог у предмету Пл број 454/18. 
Привремени заступник има у овом поступку сва права 
и дужности законског заступника. Привремени заступ-
ник ће предузимати парничне радње у овом поступку 
све док се тужени, његов законски заступник или пуно-
моћник не појаве пред судом или док орган старатељ-
ства не обавести суд да је поставио старатеља.

����������������уда у Новом Саду.
  19-16207
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Основни суд у Новом Пазару, по судији Јелени 
Сретковић, као председнику већа, у правној ствари ту-
жиоца Ахметовић Мерсада из Н. Пазара, кога заступа 
сестра Ахметовић Факета из Н. Пазара, Генерала Жив-
ковића 368, против тужене Larisa Konotopa, из Р. Литва-
није, сада на непознатој адреси, ради развода брака, 19. 
априла 2019. године, издаје оглас.

Решењем 11 П2. број 216/19 од 19. априла 2019. 
године, на основу члана 81. став 1. и став 2. тачка 5. 
ЗПП-а, постављен је адвокат Алибашић Мирсен из Но-
вог Пазара, за привременог заступника туженој Larisa 
Konotopa, из Р Литваније, сада на непознатој адреси, а 
у парници тужиоца Ахметовић Мерсада из Н. Пазара, 
која се води код овог суда ради развода брака.

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

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС” и 
преко огласне табле суда.

11. П2. број 216/19 ��Из Основног суда у Новом 
Пазару.  19-15963

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ  
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ТУТИНУ

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у 
Тутину, судија Реџеп Адемовић, као председник већа, 
у правној ствари тужиоца Адемовић Алмина из Дели-
међа, кога заступа пуномоћник ��отац Адемовић Шеф-
ћет из Делимеђа, општина Тутин против тужене Мариа 
Ангелова Димитрова из места Љубимец, Република 
Бугарска, сада непознате ближе адресе становања, ради 
развода брака, одсутно туженој, сходно одредби члана 
81. ст. 1. и 2. тачка 5. и чл. 82. и 83. ЗПП-а, за привре-
меног заступника поставља се Бачевац Мурат, адвокат 
из Тутина, који ће вршити права и дужности законског 
заступника док се тужена, њен законски заступник или 
пуномоћник не појаве пред судом, или док јој орган 
старатељства не постави стараоца.

II-17 Број П2-274/19 ��Из Основног суда у Новом 
Пазару, Судска јединица у Тутину.  19-15994

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у 
Тутину, судија Реџеп Адемовић, као председник већа, 
у правној ствари тужиоца Пепић Емра, из Драге кога 
заступа пуномоћник Климента Хасим, адв. из Тутина, 
против тужене Karolina Jackoviak из Пољске, сада не-
познате ближе адресе становања, ради развода брака, 
одсутној туженој сходно одредби члана 81. ст. 1. и 2. 
тачка 5. и чл. 82. и 83. ЗПП, за привременог заступни-
ка поставља се Зукорлић Азем, адвокат из Тутина, који 
ће вршити права и дужности законског заступника док 
се тужена, њен законски заступник или пуномоћник не 
појаве пред судом, или док јој орган старатељства не 
постави стараоца.

II-17 број П2-279/19 ��Из Основног суда у Новом 
Пазару, Судска јединица у Тутину.  19-15993

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ

Основни суд у Панчеву, по судији Жељку Ченде, 
у правној стари предлагача Бабић Данила из Качарева, 
Косовска 49, против противника предлагача „Аддико 
банк” а.д. Београд, Експозитура Панчево, ради аморти-
зације чека, донео је 3. априла 2019. године, оглас.

Пред овим судом води се поступак за поништај 
исправа и то чека број 858430 издат од стране „Аддико 
банк” а.д. Београд ��експозитура Панчево, на име пре-
длагача, Бабић Данила из Качарева, Косовска 49, номи-
налне вредности чека 5.000 РСД, те се позивају лица 
код којих се наведена исправа налази да исту прикажу 
суду или извести суд о месту где се иста исправа нала-
зи, или лица којима је познато код кога се иста исправа 
налази известе суд о лицу и пребивалиште лица које 
држи исправу, у року од 60 дана од објављивања овог 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, а 
уколико се наведена лица не јаве суду у наведеном року 
или суду не буде пријављено код кога се исправа нала-
зи, односно држалац исправе не стави приговор против 
предлагача за поништење исте, наведена исправа бити 
судски поништена, а дужник по овој исправи се упо-
зорава да не може пуноважно испунити своју обавезу, 
нити обнови или замени исправу, изда нове купоне или 
талоне, нити ималац исправе сме пренети право из ове 
исправе на друга лица.

������������������уда у Панчеву.
  19-15935

Основни суд у Панчеву, по судији Жељко Ченде, у 
правној ствари предлагача Шаманц Јонела из Селеуша, 
М. Тита 170, кога заступа пуномоћник Конда Еуђен, 
адвокат из Алибунара, против противника предлагача 
„Агроекспорт” експорт-импорт, предузеће из Београда 
и ЗЗ „Прогрес” из Селеуша, ради амортизације хипоте-
ке, донео је 19. марта 2019. године, решење.

Противпредлагачима „Агроекспорт” експорт-им-
порт, предузеће из Београда и ЗЗ „Прогрес” из Селеу-
ша, поставља се привремени старалац за овај поступак 
адвоката Копривица Олега из Панчева, Трг слободе 1, 
који ће у поступку имати сва права и дужности закон-
ског заступника.

Привремени старалац ће заступати противника 
предлагача до правоснажног окончања поступка или 
док противник предлагача не приступи лично у суд или 
обавести суд о пуномоћнику којег облашћује за засту-
пање у овом поступку.

Налаже се предлагачу Шаманц Јонелу из Селе-
уша, М. Тита 170, да у року од осам дана од пријема 
овог решења уплате у Судски депозит Основног суда 
Панчево бр. 840-284802-98 на име трошкова објаве 
огласа у Службеном гласнику износ од 5.145,00 динара.

�����������������уда у Панчеву.
  19-15937

ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ

Основни суд у Параћину, судија Слађана Крва-
вац, у парници тужиоца Imoproperty Investments a.d. 
Београд, Дурмиторска 18, које заступа правни савет-
ник Никола Савковић, запослен код тужиоца, против 
туженика Синише Јанковића из Параћина, Бранка Кр-
смановића 100, сада на непознатој адреси у Београду, 
Љубице Јанковић из Параћина, Војводе Мишића 74/8, 
Драгане Јанковић из Параћина, Војводе Мишића 74, 
сада на непознатој адреси у Београду и Милоша Јан-
ковића из Параћина, Војводе Мишића 74Б, стан број 
8, на непознатој адреси у иностранству, ради накнаде 
штете због измакле користи вредност предмета спора 
300.451,54 динара, донео је ван рочишта за главну ра-
справу 29. марта 2019. године, оглас.

Туженој Драгани Јанковић из Параћина, Војводе 
Мишића 74, сада на непознатој адреси у Београду, за 
привременог заступника поставља се адв. Јелена Ми-
лосављевић из Параћина, Краља Милутина 9/3/10.

Привремени заступник има у поступку за који је 
постављен сва права и дужности законског заступника, 
а ово право ће вршити док се тужена или њен пуномоћ-
ник не појаве пред судом.

Трошкове привременог заступника сносиће тужилац.
5П. број 11�����������уда у Параћину.
  19-16050

Основни суд у Параћину, судија Александра Ми-
лићевић, у парници тужиоца Миљковић Радише из 
Смиловца, Општина Ражањ, кога заступа адв. Алексан-
дар Савић из Параћина, против туженика Савић Славо-
љуба и Савић Љиљане, обоје из Поповца, сада на непо-
знатој адреси у Канади, ради утврђења права својине 
објавио је дан 28. марта 2019. године оглас.

Решењем овог суда 2 П број 267/19 од 28. мар-
та 2019. године, на основу члана 81. ст. 1. и 2. тачка 
4. ЗПП-а, постављен је адв. Радослав Савић из Пара-
ћина, за привременог заступника туженицима Савић 
Славољубу и Савић Љиљани, обоје из Поповца, сада на 
непознатој адреси, у парници ради утврђења права сво-
јине, а који се води пред насловљеним судом по тужби 
тужиоца Миљковић Радише из Смиловца, Општина 
Ражањ. Истим решењем одређено је да ће привремени 
заступник, заступати туженике Савић Славољуба и Са-
вић Љиљану, у поступку све док се туженици или пун. 
туженика, не појави пред Основним судом у Параћину, 
односно док орган старатељства не обавести суд да је 
поставо стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије”, преко интернет странице Основног 
суда у Параћину и преко огласне табле Основног суда 
у Параћину.

����������������уда у Параћину.
  19-16052

ОСНОВНИ СУД У ПИРОТУ

Основни суд у Пироту, као првостепени парнични, 
судија Наташа Манчић, у правној ствари тужиоца Ан-
ђелковић Јелене из Пирота, коју заступа адв. Јасмина 
Видановић из Пирота, против туженог УР „Весели рад-
ник”, Пирот, чији је власник Здравковић Братислав из 
Пирота, ради исплате минималне зараде, донео је 12. 
aприла 2019. године, решење.

Туженом УР „Весели радник”, Пирот поставља 
се привремени заступник, адвокат Слободан Ћирић из 
Пирота.

Постављени привремени заступник има сва права 
законског заступника, која је дужан да у овом поступку 
врши све до појаве туженог или његовог пуномоћника, 
односно до постављања стараоца туженом од стране 
органа старатељства.

Трошкове привременог заступника ће сносити ту-
жилац.

����������������уда у Пироту.
  19-15967

Основни суд у Пироту, као ванпарнични суд, по су-
дији појединцу Ратку Митићу, у поступку по предлогу 
предлагача Мирослава Костића, из села Црноклиште 
oпштина Пирот, чији је пуномоћник Александар Пе-
тровић, адвокат из Пирота, ради проглашења несталог 
лица за умрло, донео је 8. октобра 2018. године, оглас.

Покреће се поступак за проглашење за умрлом 
нестале Јелке Костић, са последњим пребивалиштем 
у селу Црноклиште, рођене 7. октобра 1938. године у 
селу Враниште, oпштина Пирот, ЈМБГ 0709938737524, 
од оца Грује Младеновића и мајке Наде Младеновић, 
која се 21. јула 2015. године, док је боравила код своје 
ћерке Наташе Стојановић у селу Долац општина Бела 
Паланка, око 14.00 часова, удаљила од куће у непозна-
том правцу.

Позива се Јелка Костић и свако лице које ма шта 
зна о животу и смрти Јелке Костић да то без одлагања 
јави суду.

Оглас објавити у „Службеном гласнику РС”, на 
огласну таблу суда и на просторији месне заједнице 
села Црноклиште.

По истеку три месеца од дана објављивања огласа 
у „Службеном гласнику РС” суд ће одлучити о предло-
гу предлагача.

����������������уда у Пироту.
  19-16122

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ

Основни суд у Пожеги, судија Мирослав Перишић 
у парници тужиље Комарица Радинке из Ариља, коју 
заступа пуномоћник Лавица Росић адвокат из Крагу-
јевца, против туженог Луковић Милована из Латвице, 
Ариље, ради неоснованог обогаћења, вредност спора 
1.358.000,00 динара, дана 12. јануара 2018. године, до-
нео је решење.

1. Tуженом Миловану Луковићу из села Латвица, 
општина Ариље, са непознатим пребивалиштем и бо-
равиштем, поставља се привремени заступник Душко 
Стефановић адв. из Ариља.

2. Привремени заступник има сва права и дужно-
сти законског заступника.

3. Права и дужности привремени заступник врши-
ће док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред 
судом, односно док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио стараоца.

�����������������уда у Пожеги.
  19-16239

ОСНОВНИ СУД У ПРИЈЕПОЉУ

Основни суд у Пријепољу, у парничном предмету 
4П2. брoj 27/19, тужиоца Подбићанин Елдара из Прије-
поља, против тужене Подбићанин рођ. Пећанин Ајди-
не из Градишке, БиХ, непознате адресе, ради развода 
брака, поставио је за привременог заступника туженој 
Подбићанин рођ. Пећанин Ајдини, непознате адресе, 
адвоката Бориса Васојевића из Пријепоља, који ће у 
име тужене предузимати све парничне радње, до појаве 
тужене или док орган старатељства не обавести суд да 
је поставио старатеља. 

�����������������уда у Пријепољу.
  19-16055

ОСНОВНИ СУД У РАШКОЈ

Основни суд у Рашкој, судија Лидија Дугалић, као 
судија појединац, у парници тужиље Радунке Деспото-
вић из Рвата, коју заступа Зоран Јаковљевић, адвокат 
из Рашке, против туженог „Житко 2005” ДОО Београд, 
ради дуга, на дан 25. март 2019. године, издато је оглас.

Решењем овог суда П1. број 162/18 од 25. марта 
2019. године на основу члана 81. став 3 у вези ст. 1. и 
2. тачка 4) Закона о парничном поступку („Службени 
гласник РС”, број 72/11) туженом „Житко 2005” д.о.о. 
Београд, постављена је за привременог заступника 
Оливере Бабић, адвокат из Рашке, а у парници која се 
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пред овим судом води по тужби тужиље, Радунке Де-
спотовић из Рвата, ради дуга. Наведеним решењем је 
одређено да ће привремени заступник заступати туже-
ног у парници све док се тужени односно његов закон-
ски заступник или пуномоћник не појави пред судом.

Оглас објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије” и преко огласне табле суда.

����������������уда у Рашкој.
  19-16064

ОСНОВНИ СУД У СЈЕНИЦИ

Основни суд у Сјеници, судија Самира Ченгић 
поступајући у парници тужиоца Халиловић Хабиба из 
Сјенице, које заступа пуномоћник Ацо Васојевић, адв. 
из Сјенице, против тужених Нуховић Ђулсуме, Нухо-
вић Неркесе, Нуховић Едина, Нуховић Едине, Тотић 
Суља, Тотић Нура, Тотић Мерса, Тотић Мустафе и То-
тић Рахмана, ради утврђивања права својине, 15. апри-
ла 2019. године донео оглас.

Решењем овог суда П. број 900/16 од 15. априла 
2019. године туженим Тотић Суљу, Тотић Нуру, Тотић 
Мерсу, Тотић Мустафи и Тотић Рахману, који се нала-
зе на непознатим адресама, на основу члана 79. став 2. 
тачка 5. ЗПП-а, а ради заступања у парници, поставља 
се привремени заступник адв. Дервиш Гашанин, који 
ће тужене заступати све док се они или њихови пуно-
моћници не појаве пред судом, или док орган старатељ-
ства не обавести суд да је поставио стараоца.

О постављењу привременог заступника издати 
оглас и објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије” и на огласној табли овог суда.

����������������уда у Сјеници.
  19-16157

Основни суд у Сјеници, судија Самира Ченгић 
поступајући у парници тужиоца Шаљић Хидајета и 
Шаљић Џане из Сјенице, које заступа пуномоћник Ацо 
Васојевић, адв. из Сјенице, против тужених Баждар 
Исмете, Хаџибеговић Изете, Ћатовић Лејле, Ћатовић 
Санеле, Ћатовић Ибре, Ћатовић Сулејмана, Ћатовић 
Хамда, Куч Јуса и Шмидергер Суаде, ради утврђивања 
права својине, 15. априла 2019. године издаје оглас.

Решењем овог суда П. број 1601/19 од 15. априла 
2019. године туженим Хаџибеговић Изети, Ћатовић 
Лејли, Ћатовић Санели, Куч Јусу и Шмидергер Суа-
ди, који се налазе на непознатим адресама, на основу 
члана 79. став 2. тачка 5. ЗПП-а , а ради заступања у 
парници, поставља се привремени заступник адв. Дер-
виш Гашанин, који ће тужене заступати све док се они 
или њихови пуномоћници не појаве пред судом, или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
стараоца.

О постављењу привременог заступника издати и 
објавити оглас у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије” и на огласној табли овог суда.

����������������уда у Сјеници.
  19-16154

Основни суд у Сјеници судија Самира Ченгић, по-
ступајући у парници тужиоца Бибић Семира из Угла, 
Сјеница, против тужене Наташе Бартошове из Унио-
ника, Звален, Словачка, која се налази на непознатој 
адреси у иностранству, ради развода брака донео је 15. 
априла 2019. године, издаје оглас.

Решењем овог суда П2. број 8/19 од 15. априла 
2019. године туженој Наташе Бартошове из Унионика, 
Звален, Словачка, која се налази на непознатој адреси, 
постављен је привремени заступник адв. Емил Хркало-
вић, адв. из Сјенице, који ће тужену заступати све док 
се она или њен пуномоћник не појаве пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
стараоца.

���������������уда у Сјеници.
  19-16150

ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ

Основни суд у Смедереву, Председник већа судија 
Вања Марјановић, у правној ствари малолетног тужи-
оца Лазара Јовановића из Смедерева, чији је законски 
заступник мајка Јелена Добросављевић из Смедерева, 
против туженог Игора Јовановића из Смедерева, ради 
лишења родитељског права, туженом Јовановић Игору 
сада са непознатим пребивалиштем, објављује да је ре-
шењем Основног суда у Смедереву 5П2. брoj 448/2018 
од 3 априла 2019. године туженом Јовановић Игору 
из Смедерева, за привременог заступника оставио 

адвоката Миленка Тодоровића из Смедерева, Карађор-
ђева 22/6, који ће у наведеној правној ствари заступати 
туженог, све док се исти или његов пуномоћник не по-
јаве пред судом.

������������������уда у Смедереву.
  19-16059

Основни суд у Смедереву, као парнични, судија Је-
лена Милошевић, у правној ствари тужилаца Драгана 
Стојановића из Вранова, Јована Јовановића Змаја 3 и 
Ивице Стојановић из Вранова, против тужених Радице 
Стефановића и Александре Стефановић, на непознатој 
адреси, Сандре Павловић из Пожаревца, Жагубичка 46 
и Сање Станковић из Пожаревца, Слободарска 24, које 
заступа пуномоћник Александар Стојадиновића, адво-
кат из Пожаревца, Моше Пијаде 7 и Анастасије Грозда-
новић из Вранова, Саве Ковачевића 80, ради утврђива-
ња, дана 14. фебруара 2019. године, донео је решење 
којим се туженима Радици Стефановић и Александри 
Стефановић, на непознатој адреси, на основу члана 81. 
став 2. тачка 4. Закона о парничном поступку („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 72/11 и 55/14), поставља за 
привременог заступника адвокат Валентина Михајлов 
из Смедерева, Трг републике 3/3, јер се туженици на-
лазе на непознатој адреси и достављање писмена овим 
туженима, не може да се изврши. Постављени привре-
мени заступник има сва права и дужности законског 
заступника, све док се тужени Радица Стефановић и 
Александра Стефановић, не појави пред судом.

�����������������уда у Смедереву.
  19-16056

Поставља се туженом Дејану Копривици из Сме-
дерева, Устаничка 45, сада непознатог боравишта који 
нема пуномоћника у Републици Србији и достављање 
му се није могло извршити, привремени заступник 
Гордана Јанковић, адвокат из Смедерева, будући да би 
редован поступак за постављање законског заступника 
туженом трајао дуго, с тим да привремени заступник 
има сва права и дужности законског заступника и та 
права ће вршити док се тужени или његов пуномоћник 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства 
не обавести суд да му је постављен старалац, а све на 
основу члана 79. став 2. тачка 4. Закона о парничном 
поступку.

����������������уда у Смедереву.
  19-16367

ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У КОВИНУ

Основни суд у Смедереву, Судска јединица у Ко-
вину, објављује да је у парничном предмету Основног 
суда у Смедереву, Судска јединица у Ковину, посл. број 
Ⅰ 7 П 747/17, по тужби тужиоца Спалевић Радета из 
Старчева, ЈНА 33а, кога заступа по пуномоћју пуно-
моћник Стеван Јаковљевић, адвокат у Панчеву, против 
туженог Masson Pikard из Ковина, Немањина 2, ради 
дуга, вредност спора 3.100 евра у динарској против-
вредности, решењем посл. број I7 П број 747/17 од 15. 
новембра 2018. године, туженом постављен привреме-
ни заступник адвоката Славицу Вукашинов из Ковина, 
ради заступања туженог као парничне странке са свим 
правима и дужностима законског заступника, све док 
се странка, њен законски заступник или пуномоћник 
туженог не појави пред судом или док орган старатељ-
ства не обавести стараоца у складу са чланом 81. став 
2. тачка 3) ЗПП-а („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 
49/1��������������УС и 55/14).

I7. П број 747/17 ��Из Основног суда у Смедереву, 
Судска јединица у Ковину.  19-16062

Основни суд у Смедереву ��Судска јединица у Ко-
вину, објављује да је у парничном предмету Основног 
суда у Смедереву, Судска јединица у Ковину, посл. број 
Ⅰ 7 П 3189/18, по тужби тужиоца Мењхарт Александра 
из Дубовица, Николе Тесле 31, Мењхарт Оливера из 
Дубовице, Николе Тесле 43, које заступа пуномоћник 
Душан Јовановић, адвокат у Ковину, против тужених 
Фачол Ане из Дубовца, Дунавска 4, Гуташи Шандора 
из Бечеја, Гуташи Шандора из Јабуке, Јакше Еве из 
Суботице, Фаркаш Илоне из Бечеја, Гуташи Јаноша из 
Бечеја, сада сви на непознатој адреси пребивалишта и 
адресе боравка, ради утврђивања права својине, реше-
њем посл. бр. I7 П. број 3189/18 од 8. фебруара 2019. 
године, туженима је постављен привремени заступник 

адвокат Милојкa Андрејић из Ковина, ради заступања 
тужених као парничних странака са свим правима и 
дужностима законског заступника, све док се странка, 
њен законски заступник или пуномоћник туженог не 
појави пред судом или док орган старатељства не оба-
вести стараоца у складу са чланом 81. став 2. тачка 3) 
ЗПП-а („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 49/11, 49/13 
���������УС и 55/2014 i 87/18).

I7 П. број 3189/18 ��Из Основног суда у Смедере-
ву, Судска јединица у Ковину.  19-16061

ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ

На основу члана 208. ст. 1. и 2. Закона о наслеђи-
вању објављује се оглас.

Позивају се лица која полажу право на наслеђи-
вању иза пок. Крстајић (Раде) Драгољуба, бившег из 
Сомбора, Грује Дедића 4/19, рођен 14. августа 1958. 
године, да се у року од једне године пријаве Основном 
суду у Сомбору позивом на посл. број О. 1554/14.

����������������уда у Сомбору.
  19-15925

Основни суд у Сомбору, по судији Весни Марти-
новић, одлучујући у правној ствари тужиље Компанија 
„Дунав Осигурање” а.д.о., Београд, Македонска 4, коју 
заступа пуномоћник Мастиловић Јелена, адвокат из 
Новог Сада, против туженог Саше Зечевић из Српског 
Милетића, Цигланска 7, са непознате адресе преби-
валишта односно боравишта, ради регреса, вредност 
предмета спора 30.325,00 динара, поставио је привре-
меног заступника туженом, адвоката Сару Алинчић из 
Сомбора, с обзиром да се тужени који нема пуномоћ-
ника тренутно налази на привременог раду у Аустри-
ји (члан 81. став 2. тачка 5. ЗПП-а). Редован поступак 
око постављања законског заступника туженом би дуго 
трајао услед чега би могле настати штете последице за 
једну или обе странке.

Постављени привремени заступник заступаће ту-
женог у овом поступку све док се тужени или његов 
пуномоћник не појави пред судом, односно док орган 
старатељства не извести суд о постављању старатеља.

�����������������уда у Сомбору.
  19-16063

ОСНОВНИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ

Основни суд у Старој Пазови поступајући по су-
дији Софији Цвијетић, у парничном поступку који се 
води под пословним бројем П-98/19 по тужби тужиоца 
Миловановић Мака из Београда Олге Алекалај 12 чији 
су пуномоћници Бранислав Вукосављевић и Марина 
Јовановић Вукосављевић адвокати у Београду против 
тужене Мерџић Јовице из Старих Бановаца Грчка 79, 
ради накнаде штете, поставио је туженом Мерџић Јо-
вици, на основу чл. 81, 82. и 83. ЗПП-а, решењем од 
21. марта 2019. године привременог заступника Јасика 
Александру адвоката из Инђије, која ће Мерџић Јови-
цу из Старих Бановаца заступати у овом поступку све 
док се он или његов пуномоћник не појаве пред судом 
односно док орган старатељства не обавести суд да је 
именованом поставио стараоца.

���������������уда у Старој Пазови.
  19-16377

ОСНОВНИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ  
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ИНЂИЈИ

Основни суд у Старој Пазови, Судска јединица у 
Инђији, као грађански, по судији Биљани Јеротијевић, 
као судији појединцу, у правној ствари по тужби ту-
жиоца Чавић Зорана из Крчедина, Милоша Видовића 
42, кога заступа пуномоћник Миланко Ракић, адвокат 
из Инђије, против туженог Винчић Ненада из Инђије, 
сада непознатог пребивалишта, ради утврђења права 
својине, донео је 19. марта 2019. године, решење.

Адвокат Славко Аћимовић из Инђије се поставља 
за привременог заступника туженом Винчић Ненаду 
из Инђије сада непознатог пребивалишта за заступање 
његових права и интересе у поступку ради утврђења.

П. број 1221/18 ��Из Основног суда у Старој Пазо-
ви, Судска јединица у Инђији.  19-16003

ОСНОВНИ СУД У УБУ

Основни суд у Убу, судија Снежана Јазаревић Зрн-
зевић у правној ствари тужиље Иване Шулц из Пожеге, 
чији је пуномоћник адв. Јасмина Јоксимовић из Лајков-
ца, против туженог Марка Шулца из Лајковца, Милене 
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Павловић Бaрили 1, сада на непознатој адреси, ради 
развода брака, донео је 28. марта 2019. године, решење.

Туженом Марку Шулцу, сада на непознатој адре-
си, поставља се привремени заступник, адв. Драган 
Ђуровић из Лајковца. Привремени заступник има у 
овом поступку сва права и дужности законског заступ-
ника све док се тужени, његов законски заступник или 
пуномоћник не појаве пред судом или док орган стара-
тељства не обавести суд да је туженом поставио ста-
раоца.

����������������уда у Убу.
  19-16378

ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ

Позивају се сва лица која држе чекове број: 
0000007331156, 0000007331157, 0000007331158, и 
0000007331159 да исте покаже суду или обавести суд о 
лицу и адреси лица која држи ове чекове.

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

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

����������������уда у Чачку.
  19-16140

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

I Отвара се стечајни поступак над стечајним ду-
жником Привредно друштво за пројектовање, инжење-
ринг, консалтинг и изградњу АДЦ Биро ДОО Београд, 
матични број 20160250.

II Стечајни разлог је трајнија неспособност пла-
ћања.

III Именује се Славица Спасић из Београда, за сте-
чајног управника.

IV Позивају се повериоцу да у року од 60 дана од 
дана објављивања огласа о отварању стечајног поступ-
ка у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве 
овом суду обезбеђена и необезбеђена потраживања 
према стечајном дужнику, писаном пријавом, поднетом 
у два примерка, са приложеним доказима о основано-
сти потраживања.

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

VI Испитно рочиште се заказује за 10. јул 2019. 
године с почетком у 9.30 часова у згради Привредног 
суда у Београду, Масарикова 2, судница 111/I.

VII Прво поверилачко рочиште се заказује и сед-
ница скупштине поверилаца сазива за 23. мај 2019. 
године с почетком у 9.30 часова у згради Привредног 
суда у Београду, Масарикова 2, судница 111/I.

VIII Оглас о отварању стечајног поступка биће об-
јављен на огласној табли суда 16. априла 2019. године. 

IX Налаже се Агенцији за привредне регистре да 
упише у регистар привредних субјеката отварање сте-
чајног поступка над стечајним дужником.

II Ст�������������дног суда у Београду.
  19-15943

Разрешава се стечајни управник управника Рада 
Дивац из Београда, Дантеова 11, па се ставља ван сна-
ге решење Привредног суда у Београду, 11. Ст. број 
220/2018 од 13. марта 2019. године, у ставу II изреке. 
Именује се за стечајног управника Жељко Јовановић 
из Земун поља, Фрања Крча 122/1/2. У осталом делу 
решење 11 Ст. број 220/2018 од 13. марта 2019. године, 
остаје непромењено.

11.Ст. број 220/2018 ��Из Привредног суда у Бео-
граду.  19-16237

Отвара се поступак стечаја над дужником При-
вредним друштвом „Бовита консалтинг” д.о.о. Београд, 
Владимира Роловића 99а, матични број 20171588, ПИБ 
104489886.

Утврђује се постојање стечајног разлога ��трајнија 
неспособност плаћања, предвиђена чланом 11. став 2. 
тач. 1 и 3. Закона о стечају.

Именује се за стечајног управника Звонимир Ми-
летић из Београда, Милосава Влајића 34.

Позивају се сви повериоци да у року од 60 дана 
од објављивања огласа о отварању поступка стечаја 
над стечајним дужником у „Службеном гласнику РС” 

пријаве Привредном суду у Београду своја обезбеђена 
и необезбеђена потраживања.

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

Одређује се испитно рочиште које ће се одржа-
ти 13. септембра 2019. године, у 11.00 часова у При-
вредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 110, I 
спрат. Одређује се прво поверилачко рочиште на ком ће 
се расправљати о извештају о економско-финансијском 
положају стечајног дужника за 17. мај 2019. године у 
11.45 часова, које ће се одржати у Привредном суду у 
Београду, Масарикова 2, судница 110, спрат I.

Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним 
дужником биће објављен на огласној табли суда.

11 Ст. број 234/2018 ��Из Привредног суда у Бео-
граду.  19-16233

Усваја се предлог за покретање стечајног поступка 
над дужником Друштво за трговину на велико и мало 
„Хeнди-Тел” д.о.о., Београд, Паунова ����матични 
број 20262524, ПИБ 104875765.

Отвара се поступак стечаја над дужником Дру-
штво за трговину на велико и мало „Хeнди-Тел” д.о.о., 
Београд, Паунова ����матични број 20262524, ПИБ 
104875765.

Утврђује се постојање стечајног разлога ��трајнија 
неспособност плаћања, предвиђена чланом 11. став 2. 
тачка 1) Закона о стечају.

Именује се за стечајног управника Мира Коваче-
вић из Београда, Дубровачка 3.

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

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

Одређује се испитно рочиште које ће се одржати 
13. септембра 2019. године у 10.50 часова у Привред-
ном суду у Београду, Масарикова 12, судница 110, први 
спрат. Одређује се прво поверилачко рочиште на ком ће 
се расправљати о извештају о економско-финансијском 
положају стечајног дужника за 17. мај 2019. године у 
12.30 које ће се одржати у Привредном суду у Београду, 
Масарикова 2. судница 110, спрат I. Оглас о отварању 
поступка стечаја над стечајним дужником биће обја-
вљен на огласној табли суда.

11 Ст. Број 20/2019 ��Из Привредног суда у Бео-
граду.  19-16228

Отвара се поступак стечаја над дужником Преду-
зеће за производњу, услуге и трговину „Хемтек” д.о.о. 
Београд ��у принудној ликвидацији, Данице Маринко-
вић 11, матични број 17236199, ПИБ 100297653. Утвр-
ђује се постојање стечајног разлога ��трајнија неспо-
собност плаћања, предвиђена чланом 11. став 2. тачка 
1) Закона о стечају. Именује се за стечајног управника 
Александар Миленковић из Београда, Соколска 4/14. 
Позивају се сви повериоци да у року од 60 дана од 
објављивања огласа о отварању поступка стечаја над 
стечајним дужником у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије” пријаве Привредном суду у Београду своја 
обезбеђена и необезбеђена потраживања. Позивају се 
дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе 
према стечајној маси. Одређује се прво поверилачко 
рочиште на ком ће се расправљати о извештају о еко-
номско-финансијском положају стечајног дужника које 
ће се одржати 17. маја 2019. године у 10.00 часова у 
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 
110, I спрат. Одређује се испитно рочиште за 13. сеп-
тембар 2019. године у 11.30 часова, које ће се одржати 
у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 
110, спрат I. Оглас о отварању поступка стечаја над сте-
чајним дужником биће објављен на огласној табли суда.

11. Ст. број 31/2019 ��Из Привредног суда у Бео-
граду.  19-16232

Привредни суд у Београду донео је решење 4Ст. 
181/2018 од 17. априла 2019. године које гласи: 

Одређује се завршно рочиште у поступку стеча-
ја над стечајним дужником Petroline d.o.o. preduzeće 
za istraživanje, proizvodnju, preradu i promet nafte, 
prirodnog i tečnog gasa, uvoz izvoz Beograd (Zemun) ��
у стечају, Београд ��Земун, Аутопут 18, МБ 20104937, 
ПИБ 104159090, које ће се одржати 14. маја 2019. годи-
не у 11.00 часова у Привредном суду у Београду, Маса-
рикова 2, судница број 135, спрат I. 

Решење објавити на огласној табли суда и у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”. 

4. Ст. број 181/2018 ��Из Привредног суда у Бео-
граду.  19-16206

Усваја се предлог за покретање стечајног поступ-
ка над дужником „Југодиск” а. д. Београд (Вождовац) 
��у принудној ликвидацији, Љубићка 15, матични број 
07049242, ПИБ 101736325. 

Отвара се поступак стечаја над дужником „Ју-
годиск” ” а. д. Београд (Вождовац) ��у принудној ли-
квидацији, Љубићка 15, матични број 07049242, ПИБ 
101736325. 

Утврђује се постојање стечајног разлога ��трајнија 
неспособност плаћања, предвиђена чланом 11. став 2. 
тачка 1) Закона о стечају.

Именује се за стечајног управника Милетић Зво-
нимир из Београда, Милослава Влајића 34. 

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

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

Одређује се испитно рочиште које ће се одржати 
13. септембра 2019. године у 10.20 часова у Привред-
ном суду у Београду, Масарикова 2, судница 110, I 
спрат. Одређује се прво поверилачко рочиште на ком ће 
се расправљати о извештају о економско-финансијском 
положају стечајног дужника за 17. мај 2019. године у 
12.00 које ће се одржати у Привредном суду у Београду, 
Масарикова 2. судница 110, спрат I. Оглас о отварању 
поступка стечаја над стечајним дужником биће обја-
вљен на огласној табли суда.

11 Ст. Број 47/2019 ��Из Привредног суда у Бео-
граду.  19-16235

У стечајном поступку над стечајним дужником 
Привредним друштвом за трговину и услуге „Stivaco” 
д.о.о. Београд, Булевар ослобођења 18, матични број 
20707887, ПИБ 106928812, заказује се за 21. јуни 2019. 
године у 12.00 часова у Привредном суду у Београду, 
Масарикова 2, судница 110, спрат I.

11. Ст. број 255/2018 ��Из Привредног суда у Бео-
граду.  19-16226

У стечајном поступку над стечајним дужником 
Индустрија меса ПКБ „Имес” д.о.о. Падинска ске-
ла (Београд ��Падинска Скела), МБ 06881980; ПИБ 
100000969, одређује се друго поверилачко рочиште и 
заказује за 10. мај 2019. године, у 12.00 часова у При-
вредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 110, 
спрат I.

11 Ст�������������дног суда у Београду.
  19-16240

I Усваја се предлог предлагача ��дужника Пре-
дузеће за инвестирање и изградњу „МГ 1969” д.о.о. 
у ликвидацији, Београд, Војводе Шупљикца 19, МБ 
20448644, ПИБ 105732229 од 13. марта 2019. године, за 
покретање поступка стечаја над дужником Предузеће 
за инвестирање и изградњу „МГ 1969” д.о.о. у ликви-
дацији, Београд, Војводе Шупљикца 19, МБ 20448644, 
ПИБ 105732229. 

II Отвара се поступак стечаја над дужником Пре-
дузеће за инвестирање и изградњу „МГ 1969” д.о.о. 
у ликвидацији, Београд, Војводе Шупљикца 19, МБ 
20448644, ПИБ 105732229.

III Стечајни разлог је презадуженост дужника.
IV Именује се стечајни управник Страхиња Мило-

вановић, Београд, Падинска скела Товилиште 1.
V Позивају се сви повериоци да у року од 120 дана 

од објављивања огласа о отварању поступка стечаја над 
стечајним дужником у „Службеном гласнику РС” при-
јаве Привредном суду у Београду, своја обезбеђена и 
необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, 
писменом пријавом поднетом у два примерка, са при-
ложеним доказима о основаности потраживања.

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

VII Заказује се прво поверилачко рочиште на коме 
ће се расправљати о извештају о економско-финансиј-
ском положају стечајног дужника за 3. јун 2019. године, 
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у 11.00 часова, које ће се одржати у Привредном суду у 
Београду, Масарикова 2, судница 125, спрат I.

VIII Заказује се испитно рочиште за 24. октобар 
2019. године у 11.00 часова, које ће се одржати у Привред-
ном суду у Београду, Масарикова 2, судница 125, спрат I .

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

3 Ст��������������дног суда у Београду.
  19-16225

Привредни суд у Београду у предмету 9 Ст. број 
18/2019, 18. aприла 2019. године, донео је решење.

I Отвара се поступак стечаја над дужником Пре-
дузеће за трговину и услуге „Ермес ��Линк” д.о.о. Бео-
�������Филипа Вишњића 41, МБ 17489372, ПИБ 
102966890, по предлогу предлагача „Фер вредност” 
д.о.о. Београд, Гандијева 177/3, МБ 20723211, ПИБ 
107008710.

II Утврђује се постојање стечајног разлога трајни-
ја неспособност плаћања.

III Именује се за стечајног управника Милорад 
Срдановић из Београда.

IV Позивају се сви повериоци да у року од 120 
дана од објављивања огласа о отварању поступка сте-
чаја над стечајним дужником у „Службеном гласнику 
РС” пријаве Привредном суду у Београду своја обезбе-
ђена и необезбеђена потраживања.

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

VI Одређује се испитно рочиште за 14. октобар 
2019. године у 11.00 часова које ће се одржати у При-
вредном суду у Београду, Maсарикова 2, судница број 
126, спрат I.

VII Одређује се прво поверилачко рочиште на коме 
ће се расправљати о извештају о економско финансиј-
ском положају стечајног дужника и одржати прва седни-
ца скупштине поверилаца за 23. мај 2019. године у 11.00 
часова које ће се одржати у Привредном суду у Београду, 
Maсарикова 2, судница број 126, спрат I.

VIII Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен на огласној табли Суда.

9 Ст��������������дног суда у Београду.
  19-16383

Привредни суд у Београду у предмету 9 Ст. број 
17/2019, 18. априла 2019. године, донео је решење.

I Отвара се поступак стечаја над дужником 
Privredno društvo za spoljnu i unutrašnju trgovinu Vemex 
DOO Beograd (Savski venac) ��u prinudnoj likvidaciji, 
Београд ��Савски венац, Сарајевска 8, Београд, Сара-
јевска 8, матични број 06673279 ПИБ 100120681, по 
предлогу предлагача Привредне банке Београд а.д. 
Београд ��у стечају, Булевар краља Александра 70, ма-
тични број 07051093 ПИБ 100002573.

II Утврђује се постојање стечајног разлога трајни-
ја неспособност плаћања.

III Именује се за стечајног управника Драган 
Миљковић из Београда.

IV Позивају се сви повериоци да у року од 120 
дана од објављивања 

огласа о отварању поступка стечаја над стечајним 
дужником у „Службеном гласнику РС” пријаве При-
вредном суду у Београду своја обезбеђена и необезбе-
ђена потраживања.

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

VI Одређује се испитно рочиште за 10. октобар 
2019. године у 11.00 часова које ће се одржати у При-
вредном суду у Београду, Maсарикова 2, судница број 
126, спрат I.

VII Одређује се прво поверилачко рочиште на коме 
ће се расправљати о извештају о економско-финансиј-
ском положају стечајног дужника и одржати прва сед-
ница скупштине поверилаца за 24. мај 2019. године, у 
11.00 часова које ће се одржати у Привредном суду у 
Београду, Maсарикова 2, судница број 126, спрат I.

VIII Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен на огласној табли Суда.

9 Ст��������������дног суда у Београду.
  19-16382

Привредни суд у Београду у предмету 9 Ст. 
189/2016, 10. априла 2019. године, донео је решење:

I Усваја се завршни рачун стечајног управника од 
8. фебруара 2019. године, који је на огласној табли суда 
истакнут 11. фебруара 2019. године.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником Друштвом за производњу и услуге ЦИН-
-МИН д.о.о. ��������о ��у стечају, матични број 
20898178, ПИБ 107923263.

III Налаже се Агенцији за привредне регистре, 
Београд, Бранкова 25, да по правоснажности овог ре-
шења изврши брисање стечајног дужника Друштво за 
производњу и услуге ЦИН-МИН д.о.о. ��������-
в�����чају, матични број 20898178, ПИБ 107923263.

IV Налаже се Пореској управи Регионално одеље-
ње Београд, експозитура Барајево да по правоснажно-
сти овог решења угаси порески идентификациони број 
стечајног дужника 107923263.

V Налаже се Републичком заводу за статистику да 
избрише стечајног дужника из својих евиденција.

VI Налаже се Комерцијалној банци а.д. да по пра-
воснажности овог решења угаси рачун стечајног ду-
жника број 205-239052-53.

VII По правоснажности овог решења и по изве-
штају стечајног управника уз доставу уништених печа-
та стечајног дужника, суд ће донети посебно Решење 
о разрешењу дужности стечајног управника Предрага 
Алавање из Београдa.

9 Ст. број 189/2016 ��Из Привредног суда у Бео-
граду.  19-16350

Привредни суд у Београду и то судија Жанка Ра-
дић као судија појединац, на основу члана 81. ЗПП-а 
објављује оглас.

Привредни суд у Београду, у предмету 19. П. број 
4559/2018 у складу са одредбом члана 81. став 2. тачка 
4. Закона о парничном поступку, туженом Привредно 
друштво „Vip Food” д.о.о., Београд, Деспота Стефана 
19, у поступку ради дуга, поставља привременог за-
ступника Ангелину В. Андрејев, адвоката из Београда, 
Пожешка 65 Б, уз упозорење да ће привремени заступ-
ник заступати туженог у поступку све док се тужени 
или његов пуномоћник не појаве пред судом.

19. П. број 4559/2018 ��Из Привредног суда у Бео-
граду.  19-16370

Привредни суд у Београду, и то судија Јелена Јо-
вановић, решењем од 10. априла 2019. године, на осно-
ву члана 81. став 2. тачка 3. ЗПП-а, туженом Beoshoes 
д.о.о., Београд, Земун, Аутопут за Загреб 20, у парници 
по тужби тужиоца B Shoes fashion д.о.о., Београд, Зе-
мун, Аутопут за Загреб 20, чији је пуномоћник адвокат 
Владимир Бојовић из Београда, Господар Јевремова 
32/а, против тужених 1. 4M-Pirosi д.о.о., Лозница, Кне-
за Милоша 15, чији је пуномоћник адвокат Каитовић 
Слободан из Лознице, Јована Цвијића 15 и 2. Beoshoes 
д.о.о., Београд, Земун, Аутопут за Загреб 20, ради утвр-
ђења, вредност предмета спора 1.016.084.00 динара, 
поставио је привременог заступника адвоката Андрић 
С. Јовану из Београда, Светогорска 18/5.

22 П број 530/19 ��Из Привредног суда у Београду.
  19-16374

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, решењем од 
22.04.2019. године, на основу члана 39. Закона о из-
вршењу и обезбеђењу и члана 81. став 3. у вези тачке 
1. става 2. Закона о парничном поступку, у извршном 
поступку Kondivik usluge доо Вршац у ликвидацији, 
против извршног дужника доо Техно-Маг за производ-
њу конструкције услуге и трговину Зрењанин, Жабаљ-
ска 78, поставља извршном дужнику доо Техно-Маг за 
производњу конструкције услуге и трговину зрењанин, 
жабаљска 78, привременог заступника у личности 
Драган Ђорђевић адвоката из Зрењанина, привремени 
заступник ће извршног дужника у извршном поступку 
заступати док се извршни дужник или његов пуномоћ-
ник не појаве пред судом.

ИИв. број 178/2019 ��Из Привредног судау Зрења-
нину.  19-16511

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ 

Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија 
Бранислав Јововић, у поступку стечаја над стечајном 
масом стечајног дужника Друштво за производњу, про-
мет и услуге „В.П.С. Ауто” д.о.о., Крагујевац, матични 
број 27007794, ПИБ 111305569, одлучујући о предлогу 
стечајног управника Рајка Фуштара, за закључење сте-
чајног поступка, на завршном рочишту одржаном 15. 
априла 2019. године, донео је и јавно објавио решење.

1. Усваја се у целини заврши рачун са финансиј-
ским извештајем кога је доставио стечајни управник 
Рајко Фуштар из Крагујевца, 13. марта 2019. године.

2. Закључује се стечајни поступак над стечајном 
масом стечајног дужника Друштво за производњу, про-
мет и услуге „В.П.С. Ауто” д.о.о., Крагујевац, матични 
број 27007794, ПИБ 111305569 .

3. Налаже се Агенцији за привредне регистре 
Београд да, по правноснажности овог решења изврши 
упис брисања горе означене стечајне масе из регистра 
стечајних маса.

4. Стечајни управник Рајко Фуштар из Крагујевца, 
број лиценце 155-1361, разрешава се дужности. 

5. Ово решење ће се објавити истицањем на огла-
сној табли суда 15. априла 2019. године и накнадно у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

1. Ст. број 539/2011 ��Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  19-16241

Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија Саша 
Милосављевић, решавајући по предлогу повериоца 
адвоката Дејана Тадића из Крагујевца, Војводе Путни-
ка 70, од 25. марта 2019. године, за покретање стечајног 
поступка над стечајним дужником Привредно друштво 
„FF & R fabrika д.о.о. Београд”, Краља Милана Четвр-
тог 15, Крагујевац, матични број 20788224, донео је 16. 
априла 2019. године, на рочишту одржаном 16. априла 
2019. године, у присуству предлагача, адвоката Дејана 
Тадића из Крагујевца Коцић Слободана, законског за-
ступника стечајног дужника и Врачевић Миће, стечај-
ног управника ,, Неимар 1985 ” као већинског власника 
стечајног дужника, донео је и јавно објавио решење.

1. Усваја се предлог предлагача Адвоката Дејана 
Тадића из Крагујевца, те се отвара стечајни поступак 
над стечајним дужником Привредно друштво „FF & 
R fabrika д.о.о. Београд”, Краља Милана Четвртог 15, 
Крагујевац, матични број 20788224.

2. Стечајни разлог је трајна неспособност плаћања 
у смислу члана 11. став 2. тачка 1. у вези става 3. така 
1. Закона о стечају.

3. За стечајног управника именује се Драган M. 
Маринковић из Крагујевца, Живке Ђурђевић 11, број 
лиценце 155-1555.

4. Позивају се повериоци да пријаве своја обез-
беђена и необезбеђена потраживања у року од 60 од 
објављивања огласа о отварању стечајног поступка у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

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

6. Прво поверилачко рочиште заказује се за 11. јун 
2019. године са почетком у 11.00 часова и одржаће се у 
Привредном суду у Крагујевцу, судница број 533/V, за 
када се сазива и Седница Скупштине поверилаца, која 
ће се одржати на првом поверилачком рочишту.

7. Заказује се рочиште за испитивање потражива-
ња (испитно рочиште) за 5. август 2019. године у 11.00 
часова и одржаће се у Привредном суду Крагујевац, 
судница број 533/V.

8. Оглас о отварању стечајног поступка истиче се 
на електронску и огласну таблу суда са датумом 16. 
априла 2019. године и биће накнадно објављен у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије” и у једном високо-
тиражном дневном листу који се дистрибуира на целој 
територији РС.

9. Налаже се Агенцији за привредне регистре Бео-
града, да изврши упис забележбе о отварању стечајног 
поступка над стечајним дужником.

1. Ст. број 11/2019 ��Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  19-15953

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ

Привредни суд у Краљеву, у поступку стечаја који 
се спроводи над стечајним дужником Предузећем за 
дораду Тканина Рашка ��дорада Тканина д.о.о. у сте-
чају из Новог Пазара, донео је 3. априла 2019. године 
решење.

Заказује се завршно рочиште у поступку стечаја 
над стечајним дужником Предузећем за дораду Тка-
нина Рашка ��дорада Тканина д.о.о. у стечају из Новог 
Пазара, МБ 17219006, ПИБ 101795511 за 17. мај 2019. 
године у 10.00 часова у овом суду, судница број 5.

На истом рочишту разматраће се Завршни рачун за 
стечајног дужника сходно члану 145. Закона о стечају.

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

1. Ст��������������дног суда у Краљеву.
  19-16066

Привредни суд у Краљеву, и то стечајни судија 
Зоран Плањанин, у поступку по предлогу предлагача 
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��стечајног дужника Привредно друштво „MS Conkrete 
services” д.о.о. Краљево, Душана Ристића 19, кога за-
ступа адвокат Никола Вељковић из Краљева, за отва-
рање стечаја над стечајним дужником Привредно дру-
штво „MS Conkrete services” д.о.о. Краљево, Душана 
Ристића 19, након одржаног рочишта на коме се ра-
справљало о постојању разлога за отварање стечајног 
поступка над дужником, донео је 29. марта 2019. годи-
не, решење.

I Усваја се предлог предлагача ��стечајног дужни-
ка Привредно друштво „MS Conkrete services” д.о.о. 
Краљево, Душана Ристића 19, за отварање стечаја над 
Привредним друштвом „MS Conkrete services” д.о.о. 
Краљево, Душана Ристића 19, матични број 20297808, 
ПИБ 105059760.

II Отвара се стечајни поступак над дужником При-
вредно друштво „MS Conkrete services” д.о.о. Краље-
во, Душана Ристића 19, матични број 20297808, ПИБ 
105059760.

III За стечајног управника именује се Мирко Пе-
тровић из Краљева.

IV Позивају се сви повериоци стечајног дужника 
да пријаве своја потраживања овом суду, поднеском у 
два примерка са доказима у року од 120 дана од обја-
вљивања у „Службеном гласнику РС” и Дневном листу 
„Данас”, како обезбеђена тако и необезбеђена потражи-
вања, а све пријаве поднете по истеку наведеног рока, 
биће одбачене као неблаговремене.

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

VI Позивају се повериоци који имају излучна пра-
ва да поднесу захтев стечајном управнику да им се из 
стечаја излучи ствар која не улази у стечајну масу.

VII Рочиште за испитивање потраживања (испитно 
рочиште) заказује се за 2. септембар 2019. године у 11.30 
часова у Привредном суду у Краљеву, канцеларија 12, а 
поверилачко рочиште и Скупштина поверилаца за разма-
трање финансијског извештаја заказује се за 7. мај 2019. 
године у 11.30 часова у истом суду, канцеларија број 12.

VIII Жалба на решење не одлаже извршење решења.
Правна поука: Против овог решења може се изја-

вити жалба у року од осам дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику РС”, ПАС Београд , а преко При-
вредног суда у Краљеву.

2. Ст. број 1����������дног суда у Краљеву.
  19-16065

Привредни суд у Краљеву обавештава повериоце 
да је решењем овог суда Ст. број 11/18 од 2. априла 
2019. године, у стечајном поступку који се спроводи 
над стечајним дужником Привредно друштво за обуку 
возача ауто школа Џагер д.о.о., Крушевац, Дринчиће-
ва 36/5 у стечају, са матичним бројем 17433644 и ПИБ 
10321064, заказано одржавање завршног рочишта 16. 
маја 2019. године, са почетком у 10.00 часова у При-
вредном суду у Краљеву, Цара Лазара 41, у судници 
број 1.

На завршном рочишту ће се расправљати о завр-
шном рачуну стечајног управника, о коначним захтеви-
ма за исплату награде стечајног управника, подносити 
примедбе на завршни рачун или на поднете захтеве за 
исплату накнада и награда, одлучивати о нерасподеље-
ним деловима стечајне масе и о другим питањима од 
значаја за банкротство стечајног дужника.

Повериоци се на завршно рочиште позивају преко 
електронске огласне табле суда, огласне табле суда и 
објављивањем решења у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

Против овог решења може се изјавити жалба ПАС 
Београд у року од осам дана од објављивања огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, односно ње-
говог пријема, а преко овог суда.

6. Ст. број 11/2018 ��Из Привредног суда у Краљеву.
  19-16223

Рочиште за гласање о интегралном пречишћеном 
тексту Унапред припремљеног плана реорганизације 
од 28. новембра 2018. године са изменама од 8. марта 
2019. године, стечајног дужника Акционарско друштво 
„Вино Жупа” за производњу и промет вина, алкохол-
них пића, сокова, концентрата и база Александрoвац, 
Крушевачка 36, МБ 07176074, ПИБ 100387234 које је 
било заказано за 22. април 2019. године, није одржано 
па се ново рочиште за гласање заказује за 24. мај 2019. 
године са почетком у 11.00 часова, у Привредном суду 
у Краљеву, Цара Душана 41, судница број 1.

6. Р������������дног суда у Краљеву.
  19-16388

Привредни суд у Краљеву, у поступку стечаја 
над Производном компанијом „Спектар” д.о.о. Горњи 
Ступањ, по предлогу стечајног управника, донео је 12. 
априла 2019. године оглас. Заказује се завршно рочи-
ште у поступку стечаја над стечајним дужником Про-
изводном компанијом „Спектар” д.о.о. Горњи Ступањ 
за 27. мај 2019. године у 11.00 часова у овоме суду, суд-
ница број 5.

На истом рочишту разматраће се Завршни рачун 
за стечајног дужника. 

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

1. Ст��������������дног суда у Краљеву.
  19-16380

Привредни суд у Краљеву заказује допунско ис-
питно рочиште по пријави потраживања Брунчевић 
(Дестановић) Раза за стечајног дужника Предузећа 
за производњу предива Рашка ��памучна предионица 
д.о.о. у стечају из Новог Пазара Ст. 24/2017 за 27. мај 
2019. године са почетком у 10.30 часова у овоме суду, 
судница брoj 5.

1. Ст�����������дног суда у Краљеву.
  19-16385

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

Привредни суд у Лесковцу, и то стечајни судија 
Тијана Момчиловић, поступку утврђивања разлога за 
отварање стечаја над дужником Илић здравље турс д.о-
.о. из Лесковца, Николе Скобаљића 72, МБ 20833653, 
ПИБ 1107598401, кога заступа адв. Никола Павловић 
из Лесковца, а по предлогу предлага⸮†ₖ⸮ жника Илић 
здравље турс д.о.о. из Лесковца, Николе Скобаљића 72, 
чији је статутарни заступник Олгица Илић из Лесков-
ца, МБ 20833653, ПИБ 1107598401, за отварање стечаја 
од 18. фебруара 2019. године, по одржаном рочишту 
у присуству пуномоћника предлагача ��стечајног ду-
жника адв. Николе Павловића из Лесковца, 11. априла 
2019. године, донео је решење.

I Усваја се предлог предлагача Илић здравље 
турс д.о.о. из Лесковца, Николе Скобаљића 72, МБ 
20833653, ПИБ 1107598401, за покретање стечајног 
поступка од 18. фебруара 2019. године и отвара се сте-
чајни поступак над стечајним дужником Илић здравље 
турс д.о.о. из Лесковца, Николе Скобаљића 72, МБ 
20833653, ПИБ 1107598401.

II Утврђује се постојање стечајног разлога трајни-
је неспособности плаћања.

III За стечајног управника именује се Дејан Петко-
вић из Лесковца, Ђорђа Лешњака 7/7.

IV Позивају се повериоци да у року од 120 дана, 
од дана објављивањa огласа о отварању стечајног по-
ступка у листу „Службени гласник Републике Србије”, 
пријаве овом суду своја обезбеђена и необезбеђена по-
траживања према стечајном дужнику писменом прија-
вом, поднетом у два примерка са приложеним доказима 
о основаности потраживања.

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

VI Испитно рочиште заказује се за 10. октобар 
2019. године у 10.30 часова, у згради Привредног суда 
у Лесковцу, у Булевар Ослобођења 2, у судници број 2.

VII Прво поверилачко рочиште заказује се за 16. мај 
2019. године у 10.30 часова, у згради Привредног суда 
у Лесковцу, у Булевар Ослобођења 2, у судници број 2.

VIII Стечајни поступак отворен је 11. априла 2019. 
године и истог дана решење је објављено на огласној 
табли и на електронској табли овог суда. 

IX Налаже се Агенцији за привредне регистре 
РС да упише у регистар отварање стечајног поступка 
над стечајним дужником Илић здравље турс д.о.о. из 
Лесковца, Николе Скобаљића 72, МБ 20833653, ПИБ 
1107598401.

X Налаже се статутарном заступнику дужника да 
изврши примопредају дужности са стечајним управни-
ком у време и на месту које стечајни управник одре-
ди и то тако што ће му предати печате предузећа, сву 
документацију предузећа и предати сву непокретну и 
покретну имовину предузећа и пословни простор пре-
дузећа на даље чување и управљање.

7. Ст. број 8/2019 ��Из Привредног суда у Лесковцу.
  19-15954

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Брани-
слава Панић, у поступку стечаја над стечајним ду-
жником Изградња а.д. Ниш ��у стечају, кога заступа 
стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних 

управника ��Центар за стечај, Београд, преко повере-
ника Братислава Рајковића, одлучујући о предлогу сте-
чајног управника за закључење стечајног поступка, на 
завршном рочишту одржаном 17. априла 2019. године, 
донео је решење.

Усваја се завршни извештај и рачун стечајног 
управника стечајног дужника Изградња а.д. Ниш у 
стечају из Ниша од 25. марта 2019. године, за период 
од 13. маја 2011. године као дана отварања стечајног 
поступка до дана израде завршног извештаја и рачу-
на, односно до 6. марта 2019. године, у свему како је 
поднео стечајни управник ��Агенција за лиценцирање 
стечајних управника, преко свог повереника, Рајковић 
Братислава.

Одређује се исплата неизмирених трошкова сте-
чајног поступка и обавезе стечајне масе насталих до 6. 
марта 2019. године као дана израде завршног рачуна, у 
укупном износу од 501.429,91 динара.

Одређује се резервација средстава, за измирење 
трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе 
који ће настати до окончања свих активности до и по 
закључењу стечајног поступка, у укупном износу од 
159.803,63 динара.

Констатује се да услед недостатка средстава у сте-
чајној маси нема услова за исплату утврђених потра-
живања поверилаца.

Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником Изградња а.д. Ниш у стечају из Ниша, ПИБ 
100668040, матични број 07402368. 

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

4. Ст. број 19/201�������дног суда у Нишу.
  19-16234

Привредни суд у Нишу и то стечајни судија Горан 
Контић, у поступку стечаја над стечајним дужником 
Min Holding Co a.d. Progres Niš ��у стечају, кога заступа 
стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних 
управника преко повереника Душанке Ћетковић, донео 
је, 11. априла 2019. године, решење.

Одређује се завршно рочиште у стечајном по-
ступку над стечајним дужником Min Holding Co a.d. 
Progres Niš ��у стечају за 6. мај 2019. године са почет-
ком у 11.00 часова, у судници број 3 Привредног суда 
у Нишу.

Решење о одржавању завршног рочишта објавити 
на огласној табли суда, електронској огласној табли и 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

3. Ст. број 66/201�������дног суда у Нишу.
  19-16231

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Нинослав 
Воларевић, у поступку стечаја над стечајним дужни-
ком Računari-impex d.o.o. preduzeće za projektovanje, 
inženjering, proizvodnju, trgovinu i spoljnotrgovinsko 
poslovanje d.o.o., Niš (grad) ��u stečaju, са седиштем у 
Нишу, Булевар Светог цара Константина ����кога 
заступа Агенција за лиценцирање стечајних управника 
��Центар за стечај, са седиштем у Београду, Теразије 
23/III спрат, преко повереника Гордане Јовановић из 
Ниша, Византијски булевар 128/22, донео је 19. априла 
2019. године, решење.

Одређује се завршно рочиште у стечајном поступ-
ку над Računari-impex d.o.o. preduzeće za projektovanje, 
inženjering, proizvodnju, trgovinu i spoljnotrgovinsko 
poslovanje d.o.o., Niš (grad) ��u stečaju, за дан 13. маја 
2019. године, с почетком у 9.00 часова, у судници број 
15, Привредног суда у Нишу.

С�����������дног суда у Нишу.
  19-16379 

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку утврђивања постојања стечајног ра-
злога над дужником Привредно друштво за транспорт 
и трговину Стане-Транспорт д.о.о., Чуруг ��у ликвида-
цији Чуруг, Цара Душана 93, матични број 20617322, 
ПИБ 106505985, дана 18. априла 2019. године доноси 
решење.

Отвара се стечајни поступак над дужником При-
вредно друштво за транспорт и трговину Стане-транс-
порт д.о.о., Чуруг ��у ликвидацији Цара Душана 93, ма-
тични број 20617322, ПИБ 106505985, стечајни разлог 
је трајнија неспособност плаћања.

За стечајног управника се именује Никола Расто-
вић из Новог Сада. 
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Позивају се обезбеђени и необезбеђени повериоци 

да пријаве своја потраживања у року од 30 дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, а најкасније у року од 120 дана под претњом 
преклузије, у два примерка са документацијом, у скла-
ду са чланом 111. Закона о стечају. 

Налаже се дужницима стечајног дужника да без 
одлагања измире своја дуговања према стечајном ду-
жнику. 

Прво поверилачко рочиште, када ће се одржати и 
Скупштина поверилаца, се заказује за 20. мај 2019. го-
дине у 9.30 часова у расправној сали Привредног суда 
у Новом Саду, у судници број 7, у приземљу, на адреси 
Нови Сад, Сутјеска 3. 

Испитно рочиште се заказује за 20. јун 2019. годи-
не у 9.15 часова у расправној сали Привредног суда у 
Новом Саду, у судници број 7, у приземљу, на адреси 
Нови Сад, Сутјеска 3. 

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласну таблу Привредног суда у Новом Саду 18. апри-
ла 2019. године.

1. Ст. број 25/2019 ��Из Привредног суда у Новом 
Саду.  19-16060

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку стечаја над дужником Сушара моћ 
сунца д.о.о. Бачки Јарак ��у стечају, Бачки Јарак, Но-
восадска 48, матични број 20580151, ПИБ 106333728, 
дана 16. априла 2019. године доноси решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног дужник Сушара Моћ сунца д.о.о. Бачки Јарак 
��у стечају Бачки Јарак, Новосадска 48, матични број 
20580151, ПИБ 106333728, према предлогу стечајног 
управника од 1. априла 2019. године.

Утврђује се коначна накнада трошкова стечајног 
управника у коначном износу од 19.186,36 динара.

Исплата накнаде трошкова стечајног управника до 
висине расположивих средстава извршиће се стечајном 
управнику након што буду исплаћени преостали тро-
шкови, везани за закључење стечаја.

Закључује се стечајни поступак над стечајним ду-
жником дужник Сушара Моћ сунца д.о.о. Бачки Јарак 
��у стечају Бачки Јарак, Новосадска 48, матични број 
20580151, ПИБ 106333728.

Налаже се стечајном управнику да на име објаве 
решења о закључењу стечаја, уплати износ од 3.412,50 
динара „Службеном гласнику Републике Србије (број 
рачуна 160-14944-58 Banca Intesa a.d.).

Налаже се стечајном управнику да у име стечајног 
дужника на име паушалне таксе на решење о закљу-
чењу стечаја уплати износ од 1.000,00 динара на еви-
дентни рачун Привредног суда у Новом Саду, број 840-
29703845-68 са позивом на број 97 92-223-106399480.

1. Ст. број 96/2018 ��Из Привредног суда у Новом 
Саду.  19-15988

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободан-
ка Комшић, у поступку стечаја над дужником Нопал 
Електро д.о.о у стечају Гајдобра, Петра Драпшина 74, 
МБ 20657634, ПИБ 106676013, по предлогу дужника 
од 1. фебруара 2019. године, на завршном рочишту одр-
жаном 17. априла 2019. године, доноси решење.

Усваја се завршни извештај стечајног управника и 
завршни рачун стечајног дужника од 17. априла 2019. 
године.

Утврђује се коначна накнада трошкова за рад сте-
чајног управника у износу од 40.000,00 динара.

Закључује се стечајни поступак над стечајним ду-
жником Нопал електро д.о.о. у стечају Гајдобра, Петра 
Драпшина 74, МБ 20657634, ПИБ 106676013.

Решење о закључењу стечаја истиче се на огласну 
таблу Привредног суда као и на електронску огласну 
таблу суда на дан 17. априла 2019. године.

2. Ст. број 7/2019 ��Из Привредног суда у Новом 
Саду.  19-16124

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку стечаја над дужником Esse Line 
preduzeće za proizvodnju predmeta od kože doo Veternik - 
U stečaju Ветерник, Војводе Бојовића 30, матични број: 
20246332, ПИБ: 104829487, дана 23. 4. 2019. године 
доноси решење.

Заказује се завршно рочиште у поступку сте-
чаја над стечајним дужником Esse Line preduzeće za 
proizvodnju predmeta od kože doo Veternik - u stečaju Ве-
терник, Војводе Бојовића 30, матични број: 20246332, 

ПИБ: 104829487, за дан 8. 5. 2019. године у 9,20 сати, 
које ће се одржати у расправној сали Привредног суда 
у Новом Саду, у судници број 7, у приземљу, на адреси 
Нови Сад, Сутјеска број 3. 

Позивају се сви заинтересовани повериоци да из-
врше увид у завршни извештај и завршни рачун стечај-
ног дужника, у стечајној писарници Привредног суда у 
Новом Саду, сваког радног дана од 8-13 часова. 

1. Ст. број 15/2019 ��Из Привредног суда у Новом 
Саду.  19-16320

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија Зве-
здана Караклајић, у поступку стечаја над дужником 
„Bambi Success” ДОО ��у стечају из Пожаревца, матич-
ни број 17276018, донео је дана 8. априла 2018. године, 
решење.

I Констатује се да је извршена продаја стечајног 
дужника Мешовито предузеће за производњу и прераду 
„Bambi Success” ДОО ��у стечају из Пожаревца, матич-
ни број 17276018, ПИБ 100282730, као правног лица и 
то купцу Agrofood International д.о.о., ������ездара, 
матични број 21458422, чиме купац стиче својину над 
основним капиталом овог привредног друштва са имо-
вином и управним поступцима из Прилога бр. 2 Угово-
ра о купопродаји стечајног дужника као правног лица 
закључен 21. марта 2019. године, пред јавним бележни-
ком Светланом Сарајлић (број овере УОП-I: 221/2019), 
без обзира на раније уписе и без терета, као и без ика-
квих обавеза насталих пре извршене купопродаје. 

II Обуставља се поступак стечаја над стечајним 
дужником Мешовито предузеће за производњу и пре-
раду „Bambi Success” ДОО ��у стечају из Пожаревца, 
матични број 17276018, ПИБ 100282730, због продаје 
стечајног дужника као правног лица. 

III Наставља се поступак према стечајној маси 
Мешовито предузеће за производњу и прераду „Bambi 
Success” ДОО ��у стечају из Пожаревца, Ђуре Ђакови-
ћа б.б.

IV За заступника стечајне масе Мешовито преду-
зеће за производњу и прераду „Bambi Success” ДОО ��у 
стечају из Пожаревца, Ђуре Шаковића б.б., именује се 
стечајни управник Жељко Мијушковић из Смедеревске 
Паланке. 

V Новчана средства добијена продајом стечајног 
дужника као правног лица, те остала новчана средства 
која се налазе на текућем рачуну стечајног дужника, 
који се води код банке Интеза број 160.490941-04, као 
неуновчена имовина, која није била предмет процене и 
продаје (краткорочна потраживања стечајног дужника 
књиговодствене вредности 576.515,04 динара) улазе у 
стечајну масу Мешовитог предузећа за производњу и 
прераду Мешовито предузеће за производњу и прераду 
„Bambi Success” ДОО ��у стечају из Пожаревца, Ђуре 
Ђаковића б.б. 

VI Стечајна маса остаје активно и пасивно легити-
мисана у свим судским поступцима у којима је постала 
активна и пасивна легитимација стечајног дужника и 
то: П. 339/2018, П. 340/2018, П. 341/2018, П. 344/2018 
и П. 369/2018, а који се воде пред Привредним судом 
у Пожаревцу. 

VII Овлашћује се стечајни управник Жељко Мију-
шковић, да по правноснажности овог решења, изврши 
регистрацију стечајне масе у Регистру стечајних маса 
који води Агенција за привредне регистре РС. 

VIII Налаже се РГЗ ��Служби за катастар непо-
кретности у Пожаревцу, да по правноснажности овог 
решења изврши брисање забележбе привредног суда 
у Пожаревцу из Листа непокретности број 16611 КО 
Пожаревац од 22. септембра 2017. године о покретању 
стечајног поступка Посл. бр. Ст. 9/2017. 

IX Налаже се Агенцији за привредне регистре 
��Регистру заложног права на покретним стварима и 
правима да по правноснажности овог Решења изврши 
брисање заложног права на Пржионику кафе са пра-
тећом опремом Probat-Verke, уписане Решењем Зл. бр. 
11026/2016 од 2. августа 2016. године. 

X Налаже се Заводи за интелектуалну својину ��
Регистру жигова да по правноснажности овог Решења 
изврши брисање заложног права на индивидуалном 
жигу бр. Ж-2011/9891, регистарски број 66590, Bambi 
Success за класу 30 ��кафа, уписаног Решењем број 
2016/16988 од 8. августа 2016. године за регистровани 
индивидуални жиг Ж-2011/9891. 

3. Ст. број 9/2017 ��Из Привредног суда у Пожа-
ревцу.  19-16236

Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија Зве-
здана Караклајић, одлучујући о предлогу предлагача 

„A-Tech Plus” d.o.o. ��у принудној ликвидацији из 
Смедерева, за покретање поступка стечаја над „A-Tech 
Plus” d.o.o. ��у принудној ликвидацији из Смедерева, 
Слободе 8/27, (МБ 20409568), донео је 18. априла 2019. 
године, решење.

1. Усваја се предлог за покретање стечајног по-
ступка поднет од стране „A-Tech Plus” d.o.o. ��у принуд-
ној ликвидацији из Смедерева, 26. марта 2019. године.

2. Отвара се стечајни поступак над стечајним ду-
жником „A-Tech Plus” d.o.o. ��у принудној ликвидацији 
из Смедерева, матични број 20409568.

3. За стечајног управника именује се Петар Личи-
нић из Пожаревца.

4. Позивају се повериоци, да у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа о отварању стечајног поступ-
ка у „Службеном гласнику Републике Србије”, пријаве 
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања.

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

6. Рочиште за испитивање потраживања одређује 
се за 20. јун 2019. године у 10.00 часова у Привредном 
суду у Пожаревцу, судница број 72/III.

7. Прво поверилачко рочиште одређује се за 22. 
мај 2019. године у 10.00 часова, у Привредном суду у 
Пожаревцу, судница број 72/III.

8. Оглас о отварању стечајног поступка објављен 
је на електронској и огласној табли суда, 18. априла 
2019. године.

3. Ст. број 6/2019 ��Из Привредног суда у Пожа-
ревцу.  19-16381

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици као прво-
степени стечајни суд, по стечајном судији Љиљани 
Комшић, решавајући у поступку стечаја над стечајном 
масом стечајног дужника „Срем Шид” ДОО Шид, Јан-
ка Веселиновића 15, МБ 27006833, ПИБ 110865492, 18. 
априла 2019. године, донео је на основу члaна 148. став 
1. Закона о стечају решење.

Усваја се завршни рачун који је доставила стечајна 
управница Данијела Пухаловић од 13. марта 2019. го-
дине, у предмету стечаја над стечајном масом стечајног 
дужника Срем Шид ДОО из Шида, Јанка Веселинови-
ћа 15, МБ 27006833, ПИБ 110865492.

Одређује се коначна награда стечајном управнику 
у висини од 1.558.344,56 динара.

Одређује се награда за рад стечајног управни-
ка код намирења разлучних поверилаца у висини од 
3.292.677,41 динар.

Констатује се да је стечајном управнику на име 
одобрене прелиминарне награде током стечајног по-
ступка исплаћено 2.860.000,00 динара.

Одобрава се стечајној управници да по правно-
снажности овог решења може да исплати износ од 
1.991.021,97 динара а на име разлике између одређене 
коначне награде стечајног управника и исплаћене пре-
лиминарне награде током стечајног поступка.

Одбија се захтев стечајног управника за увећање 
коначне награде у износу од 40%.

Одређује се резервација новчаних средстава у ви-
сини од 2.499.517,96 динара.

Закључује се стечајни поступак над стечајном ма-
сом стечајног дужника Срем Шид ДОО из Шида Јан-
ка Веселиновића 15, МБ 27006833, ПИБ 110865492, а 
који је отворен решењем овог суда пословни број СТ-
307/2012, 25. јула 2012. године.

Разрешава се стечајна управница Данијела Пуха-
ловић са дужности стечајног управника у поступку сте-
чаја над стечајном масом стечајног дужника Срем Шид 
ДОО из Шида, Јанка Веселиновића 15, МБ 27006833, 
ПИБ 110865492.

2. Ст. број 20/2018 ��Из Привредног суда у Срем-
ској Митровици.  19-16384

Привредни суд у Сремској Митровици, стечајни 
судија Љиљана Комшић, решавајући у стечајном по-
ступку над стечајним дужником „Radan comerc” ДОО у 
стечају из Инђије, Николе Тесле 1а МБ 08259810 ПИБ 
101799092, доноси 18. априла 2019. године, на основу 
члана 148. став 2. Закона о стечају решење.

Усваја се завршни рачун који је доставио стечајни 
управник Зоран Стојановић од 24. јануара 2019. године, 
у предмету стечаја над „Radan comerc” ДОО у стечају из 
Инђије, Николе Тесле 1а, МБ 08259810 ПИБ 101799092.

Одређује се коначна награда стечајном управнику 
у висини од 14.138,23 динара.

Одређује се резервација новчаних средстава у ви-
сини од 3.300,00 динара на име административних так-
си и трошкова платног промета.
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comerc” ДОО у стечају из Инђије, Николе Тесле број 
1а, МБ 08259810 ПИБ 101799092 а који је отворен ре-
шењем овог суда пословни број СТ-26/2018, 27. сеп-
тембра 2018. године.

Разрешава се стечајни управник Зоран Стојановић 
са дужности стечајног управника у поступку стечаја 
над стечајним дужником „Radan comerc” ДОО у сте-
чају из Инђије, Николе Тесле 1а, МБ 08259810 ПИБ 
101799092.

2 Ст. број 26/2018 ��Из Привредног суда у Срем-
ској Митровици.  19-16387

Привредни суд у Сремској Митровици, поступају-
ћи по судији Љиљани Комшић, у предмету стечаја над 
стечајним дужником Željko Karan Company д.о.о. у сте-
чају из Инђије, Стевана Великог 34, МБ 21026212, ПИБ 
108571992, донео је 18. априла 2019. године, на основу 
члана 148. став 2. Закона о стечају решење.

Усваја се завршни рачун који је доставио стечајни 
управник Зоран Стојановић од 19. марта 2019. године 
у предмету стечаја над Željko Karan Company д.о.о. у 
стечају из Инђије, Стевана Великог 34, МБ 21026212, 
ПИБ 108571992.

Одређује се коначна награда стечајном управнику 
у износу од 8.795,00 динара.

Одређује се резервација новчаних средстава у из-
носу од 3.300,00 динара .

Закључује се стечајни поступак над Željko Karan 
Company д.о.о. у стечају из Инђије, Стевана Великог 
34, МБ 21026212, ПИБ 108571992 а који је отворен 
решењем овог суда пословни број СТ-36/2018 дана 4. 
децембра 2018. године.

Разрешава се стечајни управник Зоран Стојановић 
са дужности стечајног управника у поступку стечаја 
над стечајним дужником Željko Karan Company д.о.о. у 
стечају из Инђије, Стевана Великог 34, МБ 21026212, 
ПИБ 108571992.

2 Ст. број 36/2018 ��Из Привредног суда у Срем-
ској Митровици.  19-16386

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број 
15/2019 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-74 Музичка школа „Јосиф Маринковић”, 
Зрењанин, податке:

Делатности Музичке школе „Јосиф Маринковић” 
Зрењанин су: основно образовање шифра делатности 
8520, средње стручно образовање шифра делатности 8532.

���������������дног суда у Зрењанину.
  19-16141

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ 

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. брoj 
44/2019, уписао је у судски регистар у регистарском 
улошку број 5-179 податке:

Здравствена установа Апотека „Royal Pharmacy”, 
Ниш, уписала је промену лица овлашћеног за заступа-
ње тако што се брише Милица Живковић директор, а 
уписује се Добрица Живковић директор, са овлашће-
њем за заступање без ограничења.

���������������дног суда у Нишу.
  19-16243

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. број 
47/2019, уписао је у судски регистар у регистарском 
улошку број 5-215 податке:

Куршумлијско-подујевска гимназија Куршумлија, 
уписала је промену лица овлашћеног за заступање тако 
што се брише Петровић Драган вршилац дужности 
директора, а уписује се Петровић Драган директор, са 
овлашћењима без ограничења.

���������������дног суда у Нишу.
  19-16219

Привредни суд у Нишу, Решењем Фи. број 
50/2019, уписао је у судски регистар у регистарском 
улошку број 1-155 податке:

Правни факултет Универзитета у Нишу уписао је 
допуну делатности и то:

��������������������������
���������������дног суда у Нишу.
  19-16227

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. брoj 45/2019, 
уписао је у судски регистар и регистарском улошку број 
1-17965 податке:

Природно-математички факултет Ниш, уписао је 
промену лица овлашћеног за заступање тако што се 
брише др Иван Манчев декан, уписује се др Владимир 
Ранђеловић вршилац дужности декана, са овлашћењи-
ма за заступање без ограничења.

���������������дног суда у Нишу.
  19-16244 

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. брoj 
48/2019, уписао је у судски регистар у регистарском 
улошку број 1-496-00 податке:

Основна школа „Јастребачки партизани”, Мероши-
на, уписала је промену лица овлашћеног за заступање 
тако што се брише Бојан Илић директор, а уписује се 
Предраг Нешовић вршилац дужности, без ограничења.

���������������дног суда у Нишу.
  19-16222

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. брoj 
52/2019, уписао је у судски регистар у регистарском 
улошку број 1-288 податке:

Основна школа „Вељко Дугошевић”, Ранилуг, 
уписала је промену лица овлашћеног за заступање тако 
што се бришe Александар Аритоновић директор, а 
уписује се Виолета Нојић Ристић в.д. директора.

���������������дног суда у Нишу.
  19-16229

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. број 46/2019 
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку 
број 5-217, податке:

Средња стручна школа Ниш уписала је промену 
лица овлашћеног за заступање тако што се брише Сне-
жана Живковић вршилац дужности директора, а упи-
сује се Снежана Живковић директор, без ограничења.

���������������дног суд у Нишу.
  19-16218

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 49/2019 
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку 
број 1-643-00, податке:

Центар за социјални рад „Топлице” Прокупље 
уписао је промену лица овлашћеног за заступање тако 
што се брише Снежана Вукадиновић директор, а упи-
сује се Милан Лазић в.д. директора, са овлашћењем за 
заступање без ограничења.

���������������дног суда у Нишу.
  19-16224

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ 

Привредни суд у Суботици је 16. априла 2019. го-
дине, решењем Фи. 78/2019 од 16. априла 2019. године, 
уписао у судски регистар у регистарском улошку бр. 
5-274, следеће Оснивање установе:

Центар за породични смештај и усвојење Суботи-
ца седиште: Суботица, Јаше Игњатовића 6, Оснивач: 
Аутономна покрајина Војводина , Нови Сад, Михајла 
Пупина 16 , оснивачки улог: 3.000.000,00 динара ��Бу-
џет АПВ за 2019. годину.

 Претежна делатност Центра је 88.99 остала непо-
менута социјална заштита без смештаја

 Остале делатности: 55.11, 58.13, 58.14, 63.11, 
72.20, 70,10, 82,30, 73,12,84,11,84,12,85,59,87,90

Драгана Килибарда, рођена 20. априла 1971. годи-
не, ЈМБГ 2004971835055, са пребивалиштем у Суботи-
ци, Новосадска 7, број ЛК 007189192 ПУ Суботица ��
в.д. директора са неограниченим овлашћењима.

���������������дног суда у Суботици.
  19-15938

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ 
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Јавни Бележник Лела Милановић Радојичић, 
Звездара 

На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-
ступку позивају се лица која полажу право на наслеђе 
иза покојног Мирка Живановића, бившег из Београда, 

са последњим пребивалиштем на адреси: Београд, Зве-
здара, Милорада Шапчанина 4, рођен 16. јануара 1936. 
године у Београду, Врачар од оца Живка и мајке Мили-
це, удовац преминуо 30. јуна 2017. године у 3.10 часо-
ва у Старом Сланкамену, држављанин Р Србије, да се 
јаве Јавном бележнику Лели Милановић Радојичић, са 
службеним седиштем на адреси: Београд, Звездара, За-
хумска 25, у року од годину дана од дана објављивања 
огласа.  19-15958

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

ступку позивају се лица која полажу право на наслеђе 
у оставинском поступку иза пок. Џемиље Џемаиљи од 
оца Расима и мајке Фате, рођена 13. јула 1953. године у 
Гњиланама,, са последњим пребивалиштем у Београду, 
Миријевски булевар 30Б, да се јаве Јавном бележнику 
Србиславу Цвејићу, са службеним седиштем у Београ-
ду, Звездара, Димитрија Туцовића 108, у року од годи-
ну дана од дана објављивања огласа.  19-15957

Јавни бележник Наталија Аџић, Врачар
На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку позивају се законски наследници или друга 
лица која полажу право на наслеђе иза покојне Вере 
Стаматовић, бивше из Београда, са последњим преби-
валиштем на адреси Београд, Врачар, Новопазарска 41, 
умрле 29. септембра 2018. године, ради расправљања 
заоставштине, да се пријаве Јавном бележнику Ната-
лији Аџић, са службеним седиштем Београд, Врачар, 
Кнегиње Зорке 11б, у року од годину дана од дана обја-
вљивања огласа.  19-16071

Jавни бележник Jасна Бојаџиевска, Београд
На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку позивају се лица која полажу право на наслеђе 
иза покојног Светолика Лазаревића, бившег из Новог 
Београда, од оца Величка Лазаревића и мајке Милоса-
ве Лазаревић, рођен 3. септембра 1934. године у месту 
Исток, држављанин Републике Србије, са последњим 
пребивалиштем на адреси Београд, Нови Београд, Ју-
рија Гагарина 247, преминуо 20. септембра 2018. го-
дине, да се јаве Јавном бележнику Јасни Бојаџиевској, 
са службеним седиштем на адреси Београд, Нови Бео-
град, Михаила Пупина 10з/ⅠⅤ, у року од годину дана од 
дана објављивања огласа.  19-16389

Јавни извршитељ Срђан Миладинов, Суботица
Јавни извршитељ Срђан Миладинов у извршном 

предмету у коме је извршни поверилац Societe Generale 
banka Srbija AD, Beograd, Београд ��Нови Београд, 
Булевар Зорана Ђинђића 50а/б, МБ 07552335, ПИБ 
100000303, чији је пуномоћник адв. др Немања Алек-
сић, Соња Савин, Ивана Мараш, Нови Сад, Грчкошкол-
ска 1, против извршног дужника Срђан Видаковић, 
Суботица, ЈМБГ 2011977820021, ради намирења новча-
ног потраживања извршног повериоца, 9. aприла 2019. 
доноси, решење

Извршном дужнику Срђан Видаковић, Суботица, 
ЈМБГ 2011977820021, поставља се привремени заступ-
ник адвокат Олга Бажо из Суботице, који у извршном 
поступку који се води пред овим јавним извршитељем 
има сва права и дужности законског заступника, а која 
права ће вршити све док се тужени или његов пуномоћ-
ник не појаве код јавног извршитеља, односно док ор-
ган старатељства не обавести јавног извршитеља да је 
поставио старатеља.  19-15979

Јавни извршитељ Јелена Марић
Јавни извршитељ Јелена Марић у извршном по-

ступку извршног повериоца Јавно предузеће за упра-
вљање, планирање и пројектовање „Лозница Развој”, 
Лозница, Георгија Јакшића 3, МБ 17112635, ПИБ 
101562041, кога заступа Градски јавни правобранилац, 
Лозница, Јована Цвијића б.б., против извршног дужни-
ка Љубинка Вукојевићa, Келебија, Борова 24, ЈМБГ 
0210955778612, донео је решење.

I Поставља се привремени заступник, адвокат 
Драган Андрић из Суботице, Е. Кумичића 11/5, извр-
шном дужнику Љубинки Вукојевић, Келебија, Борова 
24, ЈМБГ 0210955778612.
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постављен сва права и дужности законског заступника. 
Привремени заступник предузима радње у поступку 
све док се странка, њен законски заступник или пуно-
моћник не појаве пред судом или док орган старатељ-
ства не обавести суд да је поставио старатеља.

  19-15919

Здравствена установа апотека „Benu” Београд, 
Косовска 4, матични број 17571206, ПИБ 103535073 и 
Здравствена установа апотека „Julija Pharm”, Ши-
мановци, Прховачка број 3, матични број 08857792, 
ПИБ 104361531 заједно објављују нацрт уговора о при-
пајању по коме се Здравствена установа апотека „Julija 
pharm” Шимановци, Прховачка 3, МБ 08857792, ПИБ 
104361531 као правни субјект који престаје припаја-
њем припаја Здравственој установи апотеци „Benu” 
Београд, Косовска 4, матични број 17571206, ПИБ 
103535073, правном субјекту стицаоцу.

Здравствена установа стицалац ��апотека „Benu”, 
Београд, Косовска 4, регистрована је код Привредног 
суда у Београду, са подацима уписаним у регистарском 
улошку брoj 5-796-00, МБ 17571206 и ПИБ 103535073, 
чији је оснивач ��члан Benu DOO Beograd, Булевар 
Пека Дапчевића 17, Београд, МБ 20373792, ПИБ 
105412738.

Здравствена установа преносилац ��Здравствена 
установа апотека „Julija pharm”, Шимановци, Прховач-
ка 3, регистрована је код Привредног суда у Сремској 
Митровици, са подацима уписаним у регистарском 
улошку брoj 1-9019, MБ 08857792, ПИБ 104361531, 
чији је чији је оснивач ��члан Benu DOO Beograd, Бу-
левар Пека Дапчевића 17, Београд, МБ 20373792, ПИБ 
105412738.

Уговорне стране сагласно констатују да изврше-
ном статусном променом здравствена установа стица-
лац остаје као здравствена установа стицалац са једном 
чланом имајући у виду да је једини члан здравствене 
установе преносиоца и једини члан здравствене уста-
нове стицаоца правно лице Benu DOO Beograd, Буле-
вар Пека Дапчевића 17, Београд, МБ 20373792, ПИБ 
105412738

Припајање које се врши овим уговором је без-
условно а основ за припајање је смањење админи-
стративних трошкова пословања, убрзавање и оп-
тимизација процеса рада, рационализација ресурса, 
једноставније усклађивање процедура, формирање ду-
горочне и јединствене стратегије, јачање „Benu” бренда 
на тржишту, свеобухватно унапређење квалитета рада.

Уговорне стране констатују да су се чланови 
здравствених установа које учествују у припајању са-
гласили да се неће сачињавати финансијски извештаји 
са мишљењем ревизора и извештаја ревизора о извр-
шеној ревизији статусне промене из члана 490. став 1. 
тач. 2) и 3) Закона о привредним друштвима.

На дан закључења Уговора о припајању имовину 
преносиоца коју преносилац преноси стицаоцу чини 
износ од 200.782.196,06 динара у складу са закључним 
листом преносиоца на дан 31. мартa 2019. године.

На дан закључења Уговора о припајању укупан 
износ обавеза преносиоца износи 177.037.971,21 динар 
у складу са закључним листом преносиоца на дан 31. 
март 2019 године, а које стицалац прихвата.

Дан од кога се сматра да су послови правног су-
бјекта које престаје припајањем предузети за рачун 
правног субјекта стицаоца је дан који претходи дану 
доношења решења о регистрацији статусне промене.

Пословне активности правног субјекта преносио-
ца које се овом статусном променом ��припајањем гаси 
престају на дан који претходи дану доношења решења 
о регистрацији статусне промене.

Регистрацијом спајања уз припајање наступају 
правне последице припајања из члана 505. Закона о 
привредним друштвима.

Регистрацијом спајања уз припајање сва решења 
Министарства здравља о испуњености услова за оба-
вљање делатности огранака преносиоца прелазе на 
стицаоца.

Регистрацијом спајања уз припајање сви огранци 
преносиоца наставиће са радом као огранци стицаоца 
под пуним пословним именом стицаоца.

Регистрацијом спајања уз припајање апотека у се-
дишту преносиоца наставља са радом и организује се 
као огранак стицаоца под пуним пословним именом 
стицаоца.

Стране уговорнице су упознате и са свим осталим 
правним последицама које наступају регистрацијом на-
ведене промене.  19-16070

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– ПУТНЕ ИСПРАВЕ –

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-2001-2019 од 
25.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 01362077 из-
дат од ПУ Сремска Митровица на име Мишановић Стевица, Ср. 
Митровица, Сремска Митровица.  02/003460/19

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-1011-2019 од 
25.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 007681969 из-
дат од ПУ Сремска Митровица на име Корпак Дејан, Ср. Митро-
вица, Сремска Митровица.  02/003461/19

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-2040-19 од 
26.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 011384436 
издат од ПУ Сремска Митровица на име Поповић Верица, Ср. 
Митровица, Сремска Митровица.  02/003462/19

Решењем ПС Шид број 27-2008-19 од 25.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 0137857762 издат од ПС Шид на 
име Вуксановић Срђан, Моловин, Шид.  02/003463/19

Решењем ПС Бујановац број 27-1049-19-37 од 18.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 01329890 издат од ПУ 
Врање на име Зелић Данило, Бујановац, Бујановац.  

02/003464/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1087-19-40 од 20.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 007617569 издат од ПУ 
Београд на име Pajtim Ismaili, Велики Трновац, Бујановац.  

02/003465/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1055-19-38 од 18.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012914545 издат од ПУ 
Врање на име Заири Ветон, Велики Трновац, Бујановац.  

02/003466/19
Решењем ПУ Панчево број 27-1-60-19 од 28.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013099242 издат од ПУ Пан-
чево на име Јаћимовски Маја, Качарево, Панчево.  02/003467/19

Решењем ПС Бела Паланка број 27-4-19 од 29.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 0163040529 издат од ПУ 
Пирот на име Ђорђевић Ивана, Тамњаница, Бела Паланка.  

02/003468/19
Решењем ПС Владимирци број 27-2125-19 од 29.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012850046 издат од ПУ 
Шабац на име Бирманчевић Радослав, Скупљен, Владимирци.  

02/003469/19
Решењем ПУ Панчево број 27-2149-17 од 01.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 01106389 издат од ПУ Панчево 
на име Митер Даниела, Владимировац, Алибунар.  02/003470/19

Решењем ПУ Сомбор број 13-27-16-19 од 19.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009722526 издат од ПУ Сом-
бор на име Томић Снежана, Сомбор, Сомбор.  02/003471/19

Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-14-19 од 26.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 03787627 издат од ПУ 
Пријепоље на име Гојак Вопела Амела, Бродарево, Пријепоље.  

02/003472/19
Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-13-19 од 02.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 0175008 издат од ПУ Прије-
поље на име Кајевић Шемса, Бродарево, Пријепоље.  02/003473/19

Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-12-19 од 21.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 011848616 издат од ПУ 
Пријепоље на име Влаховљак Туфо, Пријепоље, Пријепоље.  

02/003474/19
Решењем ПС Вршац број 27-34-2019 од 12.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013163409 издат од ПУ Пан-
чево на име Раду Борислав, Вршац, Вршац.  02/003475/19

Решењем ПС Вршац број 27-36-2019 од 19.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011518338 издат од ПУ Леско-
вац на име Живковић Данијел, Вршац, Вршац.  02/003476/19

Решењем ПС Вршац број 27-37-2019 од 19.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011270086 издат од ПУ Пан-
чево на име Мартинов Блага, Парта, Вршац.  02/003477/19

Решењем ПС Врбас број 27-62-60/18 од 21.12.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 011088459 издат од ПУ Нови Сад 
на име Будаи Немања, Врбас, Врбас.  02/003478/19

Решењем ПС Вршац број 27-38-2019 од 21.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 01079201 издат од ПУ Панчево на 
име Раилић Славко, Велико Средиште, Панчево.  02/003479/19

Решењем ПУ Крагујевац број 01-285-3-19-15 од 
30.01.2019. проглашава се неважећим пасош број 10213275 из-
дат од ПУ Крагујевац на име Марковић Биљана, Крагујевац, 
Крагујевац.  02/003480/19

Решењем ПС Ковачица број 27-1-7-19 од 22.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009216565 издат од ПУ Пан-
чево на име Олас Андраш, Дебељача, Ковачица.  02/003481/19

Решењем ПС Велика Плана број 27-28-2019 од 20.02.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013508550 издат од ПС 
Велика Плана на име Николић Зоран, Велика Плана, Велика 
Плана.  02/003482/19

Решењем ПС Велика Плана број 27-64-19 од 15.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 010230305 издат од ПУ 
Смедерево на име Милићевић Милован, Велика Плана, Велика 
Плана.  02/003483/19

Решењем ПС Велика Плана број 27-62-2019 од 05.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 011712240 издат од ПС 
Велика Плана на име Вуловић Никола, Велика Плана, Велика 
Плана.  02/003484/19

Решењем ПС Велика Плана број 27-56-2019 од 12.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013089088 издат од ПС 
Велика Плана на име Туфегџић Никола, Лозовик, Велика Плана. 

 02/003485/19
Решењем ПС Петровац број 27-57-19 од 25.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012730637 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Ђорђевић Гина, Стамница, Петровац на Млави.  

02/003486/19

Решењем ПС Велика Плана број 27-41-19 од 22.02.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 010014225 издат од ПС 
Велика Плана на име Грујић Мирослава, Милошевац, Петровац 
на Млави.  02/003487/19

Решењем ПС Велика Плана број 27-76-2019 од 01.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 006545640 издат од ПС 
Велика Плана на име Првуловић Снежана, Ракинац, Велика 
Плана.  02/003488/19

Решењем ПС Велика Плана број 27-34-2019 од 05.02.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 008427957 издат од ПС 
Земун на име Рачић Александар, В. Плана, Велика Плана.  

02/003489/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-29 од 28.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008316874 издат од ПУ Сом-
бор на име Росић Слободан, Сомбор, Сомбор.  02/003490/19

Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-28 од 27.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012684724 издат од ПУ Сом-
бор на име Клем Данилка, Сомбор, Сомбор.  02/003491/19

Решењем ПС Варварин број 27-17-19 од 25.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013067374 издат од ПУ Бео-
град на име Кохлер Данијел, Маскаре, Варварин.  02/003492/19

Решењем ПС Житорађа број 27-487-19 од 25.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008133711 издат од ПС Жито-
рађа на име Маринковић Драгољуб, Житорађа, Житорађа.  

02/003493/19
Решењем ПУ Кикинда број 86-27-3-3-9-19 од 27.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 011640124 издат од ПУ 
Кикинда на име Радловић Немања, Наково, Кикинда.  

02/003494/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-5-3-19 од 01.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 0101942239 издат од ПУ Кру-
шевац на име Буњац Александра, Крушевац, Крушевац.  

02/003495/19
Решењем ПС Беочин број 27-1-3-19 од 31.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 008174841 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Јосић Ивица, Беочин, Беочин.  02/003496/19

Решењем ПУ Пожаревац број 27-37-2019 од 11.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 012056993 издат од ПУ По-
жаревац на име Станимировић Никола, Пожаревац, Пожаревац.  

02/003497/19
Решењем ПС Ковачица број 27-1-17-18 од 07.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 0131364430 издат од ПУ Пан-
чево на име Грубанов Елизабета, Црепаја, Ковачица.  

02/003498/19
Решењем ПС Ковачица број 27-1-8-19 од 22.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009125440 издат од ПУ Пан-
чево на име Олас Естер, Дебељача, Ковачица.  02/003499/19

Решењем ПУ Крагујевац број 01-285-3-19-15 од 
30.01.2019. проглашава се неважећим пасош број 011971012 из-
дат од ПУ Крагујевац на име Срдић Владимир, Крагујевац, Кра-
гујевац.  02/003500/19

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-80 од 30.01.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 0115064467 издат од ПУ 
Крагујевац на име Павловић Зорица, Крагујевац, Крагујевац.  

02/003501/19
Решењем ПС Богатић број 27-1999-19 од 17.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009693883 издат од ПУ Ша-
бац на име Цветуљски Марко, Бадовинци, Богатић.  

02/003502/19
Решењем ПС Пожега број 27-66-19 од 20.03.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 008515890 издат од ПУ Ужице на 
име Крсмановић Слађана, Горобиље, Пожега.  02/003503/19

Решењем ПС Ковачица број 27-1-9-19 од 28.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011853521 издат од ПУ Пан-
чево на име Маретиц Лука, Дебељача, Пожега.  02/003504/19

Решењем ПУ Зрењанин број 27-2020-19 од 25.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 011753873 издат од ПУ 
Зрењанин на име Јовановић Љубинка, Меленци, Зрењанин.  

02/003505/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-98-19 од 25.03.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 010493538 издат од ПУ Ниш на 
име Мићић Игор, Ниш, Ниш.  02/003506/19

Решењем ПУ Ниш број 27-6-97-19 од 25.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007548469 издат од ПУ Ниш на 
име Младеновић Љубиша, Паљина, Ниш.  02/003507/19

Решењем ПС Тутин број 27-1925-19 од 23.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009682679 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Дудић Алдин, Биохане, Тутин.  02/003508/19

Решењем ПС Тутин број 27-1957-19 од 22.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 0105000151 издат од ПУ Београд 
на име Ујкановић Албин, Тутин, Тутин.  02/003509/19

Решењем ПУ Нови Пазар број 27-1826-19 од 18.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013372404 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Коца Ибрахим, Дубово, Тутин.  02/003510/19

Решењем ПУ Пирот број 27-2-11 од 29.03.2019. проглаша-
ва се неважећим пасош број 011124948 издат од ПУ Пирот на 
име Петровић Радмила, Пирот, Пирот.  02/003511/19

Решењем ПУ Пирот број 27-2-10 од 21.03.2019. проглаша-
ва се неважећим пасош број 01251719 издат од ПУ Пирот на име 
Каменовић Јована, Градшница, Пирот.  02/003512/19

Решењем ПУ Пирот број 27-2-8 од 12.03.2019. проглашава 
се неважећим пасош број 012756742 издат од ПУ Пирот на име 
Јовановић Божидар, Пирот, Пирот.  02/003513/19

Решењем ПС Стара Пазова број 205-4-112-19 од 01.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 5571684 издат од ПС Стара 
Пазова на име Илић Саша, Ст. Пазова, Стара Пазова.  

02/003514/19
Решењем ПС Стара Пазова број 27.2-24-19 од 01.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 013718689 издат од ПУ 
Сремска Митровица на име Шимуновић Данијела, Нови Б., 
Нови Бановци.  02/003515/19
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Решењем ПС Владичин Хан број 27-11-19 од 26.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 008804090 издат од ПУ 
Врање на име Станојковић Миљан, В. Хан, Владичин Хан.  

02/003516/19
Решењем ПС Владичин Хан број 27-65-2018 од 27.12.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 010938712 издат од ПУ 
Врање на име Цветковић Снежана, Стубал, Владичин Хан.  

02/003517/19
Решењем ПС Владичин Хан број 27-71-18 од 27.12.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 013609023 издат од ПУ 
Врање на име Дејановић Никола, Врбово, Владичин Хан.  

02/003518/19
Решењем ПУ Врање број 27-70-18 од 28.12.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 010593549 издат од ПУ Врање на 
име Дејановић Весна, Врбово, Владичин Хан.  02/003519/19

Решењем ПУ Суботица број 27-1928-19 од 21.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010902510 издат од ПУ Субо-
тица на име Пек Ласло, Стара Моравица, Суботица.  

02/003520/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-1965-19-1 од 25.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 0114678880 издат од ПУ 
Лесковац на име Шабановић Васип, Лесковац, Лесковац.  

02/003521/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-1950-19-1 од 25.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 0110463232 издат од ПУ 
Лесковац на име Исмаиловић Амет, Лесковац, Лесковац.  

02/003522/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-1895-19-1 од 25.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 013568115 издат од ПУ 
Лесковац на име Демић Амел, Лесковац, Лесковац.  

02/003523/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-1894-19-1 од 25.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 013568114 издат од ПУ 
Лесковац на име Демић Јаворка, Лесковац, Лесковац.  

02/003524/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-1937-19-1 од 25.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 0090000835 издат од ПУ 
Лесковац на име Цветановић Александар, Лесковац, Лесковац.  

02/003525/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-2137-2019 од 

01.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012299228 
издат од ПУ Сремска Митровица на име Радичевић Владимир, 
Лаћарак, Сремска Митровица.  02/003526/19

Решењем ПС Алибунар број 27-2070-19-16 од 27.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 010521958 издат од ПУ 
Панчево на име Мемишевић Траил, Николинци, Алибунар.  

02/003527/19
Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-19-19 од 03.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 01279741 издат од ПУ Ужице 
на име Божић Александар, Севојно, Ужице.  02/003528/19

Решењем ПС Александровац број 27-7-19 од 28.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 010877374 издат од ПУ 
Краљево на име Милић Александра, Стубал, Александровац.  

02/003529/19
Решењем ПС Александровац број 27-5-19 од 04.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 008874977 издат од ПУ 
Крушевац на име Алексић Милан, Венчац, Александровац.  

02/003530/19
Решењем ПС Александровац број 27-4-19 од 13.02.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012953268 издат од ПУ 
Крушевац на име Кљајић Милен, Тулеш, Александровац.  

02/003531/19
Решењем ПУ Суботица број 86-27-3-18-19 од 19.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012090785 издат од ПУ 
Суботица на име Јарић Далибор, Наково, Суботица.  

02/003532/19
Решењем ПС Ковин број 27-2077-21-19 од 28.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008749330 издат од ПУ Пан-
чево на име Нешовић Корнелија, Ковин, Ковин.  02/003533/19

Решењем ПС Ковин број 27-2024-20-19 од 27.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 01235935 издат од ПУ Панче-
во на име Костић Милан, Ковин, Ковин.  02/003534/19

Решењем ПС Опово број 27-2022-19 од 25.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 01285595 издат од ПУ Панчево 
на име Дана Наташа, Сефкерин, Опово.  02/003535/19

Решењем ПС Рашка број 27-13-2019 од 18.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012850713 издат од ПУ Краљево 
на име Видић Игор, Сефкерин, Опово.  02/003536/19

Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-18-19 од 25.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013838102 издат од ПУ Ужице 
на име Познановић Милан, Ужице, Ужице.  02/003537/19

Решењем ПУ Врање број 27-30-19-34 од 25.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008112443 издат од ПУ Врање 
на име Бајрамовић Жевлија, Врање, Врање.  02/003538/19

Решењем ПУ Врање број 27-11-19 од 26.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012724667 издат од ПУ Врање на 
име Салимовић Елма, Биновце, Сурдулица.  02/003539/19

Решењем ПС Сурдулица број 27-12-19 од 26.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008396016 издат од ПУ Врање 
на име Бакић Оливера, Биновце, Сурдулица.  02/003540/19

Решењем ПС Тител број 27-12 од 26.03.2019. проглашава 
се неважећим пасош број 009327212 издат од ПУ Нови Сад на 
име Малетин Дејан, Мошорин, Тител.  02/003541/19

Решењем ПУ Бор број 27-32-19 од 02.04.2019. проглашава 
се неважећим пасош број 0073622251 издат од ПУ Бор на име 
Грујић Слађана, Самариновац, Неготин.  02/003542/19

Решењем ПС Параћин број 27-1773-2019 од 27.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 007957217 издат од ПУ 
Јагодина на име Вучковић Ана, Параћин, Параћин.  02/003543/19

Решењем ПС Параћин број 27-1819-2019 од 29.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013052296 издат од ПУ Ја-
година на име Хаџић Андрија, Параћин, Параћин.  02/003544/19

Решењем ПС Параћин број 27-1756-2019 од 28.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 007390132 издат од ПУ 
Јагодина на име Тасић Млађа, Параћин, Параћин.  02/003545/19

Решењем ПУ Панчево број 27-1-58-19 од 18.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008541460 издат од ПУ Пан-
чево на име Јосифовић Драгомир, Панчево, Панчево.  

02/003546/19
Решењем ПУ Панчево број 27-1-55-2019 од 18.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 0088711741 издат од ПУ 
Панчево на име Добресков Драган, Панчево, Панчево.  

02/003547/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-59-2019 од 26.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 009877115 издат од ПУ 
Смедерево на име Станковић Бобан, Смедерево, Смедерево.  

02/003548/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-55-2019 од 27.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 009730092 издат од ПУ 
Смедерево на име Вељовић Немања, Смедерево, Смедерево.  

02/003549/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-67-2019 од 30.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012848575 издат од ПУ 
Смедерево на име Трајковић Божидар, Смедерево, Смедерево.  

02/003550/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-54-2019 од 02.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 008036946 издат од ПУ 
Смедерево на име Јевтић Божица, Смедерево, Смедерево.  

02/003551/19
Решењем ПУ Београд број 27-469/19 од 11.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 011128589 издат од ПУ Београд 
на име Бериша Мехмет, Падинска Скела, Падинска Скела.  

02/003552/19
Решењем ПС Ћуприја број 27-985-19 од 26.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007910958 издат од ПУ Јаго-
дина на име Стеефановић Станиша, Вирине, Ћуприја.  

02/003553/19
Решењем ПУ Београд број 27-459/19 од 04.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 010352760 издат од ПУ Београд 
на име Лазаревић Ранко, Угриновци, Угриновци.  02/003554/19

Решењем ПУ Београд број 27-5520/16 од 26.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012785191 издат од ПУ Бео-
град на име Крушчић Мирко, Бело поље, Обреновац.  

02/003555/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-122-19 од 15.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008768491 издат од ПУ Нови 
Сад на име Јовановић Вања, Нови Сад, Нови Сад.  02/003556/19

Решењем ПУ Београд број 27-819/19 од 22.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013769394 издат од ПУ Београд 
на име Шобот Михајло, Сурчин, Сурчин.  02/003557/19

Решењем ПУ Нови Сад број 27-116-19 од 13.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009366405 издат од ПУ Нови 
Сад на име Букулић Јелена, Нови Сад, Нови Сад.  02/003558/19

Решењем ПУ Београд број 27-4163/10 од 26.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013285197 издат од ПУ Бео-
град на име Живковић Љубица, Младеновац, Младеновац.  

02/003559/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-120-19 од 18.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010209069 издат од ПУ Нови 
Сад на име Гашић Мина, Нови Сад, Нови Сад.  02/003560/19

Решењем ПУ Смедерево број 27-395-18 од 26.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013071348 издат од ПУ Сме-
дерево на име Марковић Драгана, Смедерево, Смедерево.  

02/003561/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-60-2019 од 25.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 013429425 издат од ПУ 
Смедерево на име Петковић Костић Катарина, Липе, Смедерево. 

 02/003562/19
Решењем ПС Бечеј број 27-6-11-2019 од 21.03.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 008917353 издат од ПУ Нови Сад 
на име Мирковић Слобдан, Бачко Петрово Село, Смедерево.  

02/003563/19
Решењем ПУ Београд број 27-780/19 од 26.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 013693867 издат од ПУ Београд 
на име Крстић Мирослав, Борча, Борча.  02/003564/19

Решењем ПУ Београд број 27-782/19 од 26.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009614299 издат од ПУ Београд 
на име Церовић Ненад, Сопот, Сопот.  02/003565/19

Решењем ПУ Београд број 27-860/19 од 26.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012772292 издат од ПУ Београд 
на име Дуњић Александар, Рипањ, Рипањ.  02/003566/19

Решењем ПУ Краљево број 27-1-46-19 од 18.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008497840 издат од ПУ Кра-
љево на име Гањанин Нада, Краљево, Краљево.  02/003567/19

Решењем ПУ Београд број 27-719/19 од 20.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012761883 издат од ПУ Београд 
на име Аћимовић Љиља, Чибутковица, Чибутковица.  

02/003568/19
Решењем ПУ Београд број 27-79/19 од 28.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 012283786 издат од ПУ Београд 
на име Ђошић Милош, Тучен, Исток.  02/003569/19

Решењем ПУ Краљево број 27-1-47-19 од 18.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008503680 издат од ПУ Кра-
љево на име Гањин Даница, Краљево, Краљево.  02/003570/19

Решењем ПУ Београд број 27-339/19 од 29.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012135894 издат од ПУ Београд 
на име Буловић Винка, Болеч, Болеч.  02/003571/19

Решењем ПУ Београд број 27-376/19 од 30.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007734056 издат од ПУ Крагује-
вац на име Јовановић Марија, Винча, Винча.  02/003572/19

Решењем ПС Алексинац број 27-10-19 од 27.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 01442588 издат од ПУ Ниш на 
име Конти Кристијано, Моравац, Алексинац.  02/003573/19

Решењем ПУ Београд број 27-545/19 од 05.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009906403 издат од ПУ Београд 
на име Теофиловић Сања, Врчин, Врчин.  02/003574/19

Решењем ПС Алексинац број 27-11-19 од 22.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013260055 издат од ПУ Врање 
на име Алексов Сретен, Корман, Алексинац.  02/003575/19

Решењем ПУ Београд број 27-413/19 од 01.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007913939 издат од ПУ Београд 
на име Рашић Лазар, Камендол, Гроцка.  02/003576/19

Решењем ПС Алексинац број 27-12-19 од 22.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013592719 издат од ПУ Ниш 
на име Михајловић Андријан, Житковац, Алексинац.  

02/003577/19
Решењем ПС Алексинац број 27-13-19 од 22.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012876901 издат од ПС Алек-
синац на име Златковић Виолета, Корман, Алексинац.  

02/003578/19
Решењем ПС Алексинац број 27-14-19 од 26.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013174837 издат од ПУ Ниш 
на име Арсовић Милан, Житковац, Алексинац.  02/003579/19

Решењем ПУ Београд број 27-1166/17 од 19.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012904961 издат од ПУ Бео-
град на име Ђорђевић Драган, Умчари, Умчари.  02/003580/19

Решењем ПС Алексинац број 27-15-19 од 05.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009293797 издат од ПС Алек-
синац на име Јовић Марко, Алексаинац, Алексинац.  

02/003581/19
Решењем ПУ Београд број 27-243/19 од 23.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 007839867 издат од ПУ Београд 
на име Шабановић Един, Лештане, Лештане.  02/003582/19

Решењем ПУ Београд број 27-321/16 од 28.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012385545 издат од ПУ Београд 
на име Станисављевић Сузана, Ритопек, Гроцка.  02/003583/19

Решењем ПС Алексинац број 27-8-19 од 13.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010688085 издат од ПУ Ниш 
на име Лазић Милан, Алексаинац, Алексинац.  02/003584/19

Решењем ПУ Београд број 27-770/19 од 22.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007750829 издат од ПУ Београд 
на име Ристовић Драган, Калуђерица, Калуђерица.  02/003585/19

Решењем ПУ Београд број 27-272/19 од 22.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007964821 издат од ПУ Београд 
на име Вешовић Душан, Калуђерица, Калуђерица.  02/003586/19

Решењем ПУ Кикинда број 27-3-3-19-19 од 21.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013101112 издат од ПУ 
Кикинда на име Сцхмидт Данијел, Кикинда, Кикинда.  

02/003587/19
Решењем ПУ Кикинда број 27-3-3-17-19 од 15.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 011989876 издат од ПУ 
Кикинда на име Петровић Живан, Мали бедем, Кикинда.  

02/003588/19
Решењем ПС Мајданпек број 27-3-19 од 20.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012606349 издат од ПУ Бор на 
име Јоргић Теодора, Мајданпек, Мајданпек.  02/003589/19

Решењем ПУ Београд број 27-555/19 од 06.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009460008 издат од ПУ Београд 
на име Стефановић Мира, Калуђерица, Калуђерица.  

02/003590/19
Решењем ПУ Београд број 27-553/19 од 12.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 007145922 издат од ПУ Београд 
на име Марковић Драгица, Калуђерица, Калуђерица.  

02/003591/19
Решењем ПУ Београд број 27-2146/14 од 21.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011649933 издат од ПУ Бео-
град на име Јосић Никола, Обреновац, Обреновац.  02/003592/19

Решењем ПУ Београд број 27-781/19 од 20.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011583995 издат од ПУ Београд 
на име Станковић Стефан, Младеновац, Младеновац.  

02/003593/19
Решењем ПУ Београд број 27-834/19 од 26.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 008883945 издат од ПУ Београд 
на име Милинковић Тијана, Нови Београд, Нови Београд.  

02/003594/19
Решењем ПУ Београд број 27-2926/17 од 26.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013032679 издат од ПУ Бео-
град на име Танкосић Милица, Нови Београд, Нови Београд.  

02/003595/19
Решењем ПУ Београд број 27-686/19 од 19.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 008443591 издат од ПУ Београд 
на име Ћурчија Мирослав, Нови Београд, Нови Београд.  

02/003596/19
Решењем ПУ Београд број 27-218/19 од 22.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 009318667 издат од ПУ Београд 
на име Коцић Мирослав, Барајево, Барајево.  02/003597/19

Решењем ПУ Београд број 27-3986/16 од 22.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013341377 издат од ПУ Бео-
град на име Ротх Саманта, Барајево, Барајево.  02/003598/19

Решењем ПУ Београд број 27-549/19 од 08.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011024166 издат од ПУ Београд 
на име Балчин Милош, Земун, Земун.  02/003599/19

Решењем ПУ Београд број 27-510/19 од 08.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012052523 издат од ПУ Београд 
на име Кривокућа Никола, Земун, Земун.  02/003600/19

Решењем ПУ Београд број 27-908/19 од 27.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008765432 издат од ПУ Београд 
на име Саљи Мирсад, Земун, Земун.  02/003601/19

Решењем ПУ Београд број 27-700/19 од 20.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009516366 издат од ПУ Београд 
на име Манојловић Стефан, Земун, Земун.  02/003602/19

Решењем ПУ Београд број 27-393/19 од 21.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009314072 издат од ПУ Београд 
на име Тодоровић Илија, Земун, Земун.  02/003603/19
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Решењем ПУ Београд број 27-722/19 од 26.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 009499674 издат од ПУ Београд 
на име Саћиновић Перхан, Земун, Земун.  02/003604/19

Решењем ПУ Београд број 27-774/19 од 22.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009851817 издат од ПУ Београд 
на име Сулејмановић Сељадин, Земун, Земун.  02/003605/19

Решењем ПУ Београд број 27-461/19 од 31.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012493816 издат од ПУ Београд 
на име Нишавић Урош, Земун, Земун.  02/003606/19

Решењем ПУ Београд број 27-6422/07 од 25.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008891263 издат од ПУ Бео-
град на име Максимов Александар, Земун, Земун.  02/003607/19

Решењем ПУ Београд број 27-381/19 од 25.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010767232 издат од ПУ Београд 
на име Јаснић Александар, Земун, Земун.  02/003608/19

Решењем ПУ Београд број 27-462/19 од 31.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010653079 издат од ПУ Београд 
на име Стојшић Душан, Земун, Земун.  02/003609/19

Решењем ПУ Београд број 27-464/19 од 30.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013301185 издат од ПУ Београд 
на име Станковић Саша, Земун, Земун.  02/003610/19

Решењем ПУ Београд број 27-375/18 од 31.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013312175 издат од ПУ Београд 
на име Реџеповић Амет, Земун, Земун.  02/003611/19

Решењем ПУ Београд број 27-431/19 од 04.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013241417 издат од ПУ Београд 
на име Костић Љубомир, Земун, Земун.  02/003612/19

Решењем ПУ Београд број 27-4417/18 од 21.08.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010595581 издат од ПУ Бео-
град на име Петровић Александар, Земун, Земун.  02/003613/19

Решењем ПУ Београд број 27-521/19 од 06.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007626619 издат од ПУ Београд 
на име Савић Александар, Земун, Земун.  02/003614/19

Решењем ПУ Београд број 27-6387/17 од 04.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013266080 издат од ПУ Бео-
град на име Османи Ђиља, Земун, Земун.  02/003615/19

Решењем ПУ Београд број 27-8137/07 од 17.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011502298 издат од ПУ Бео-
град на име Јовановић Џемаиљ, Земун, Земун.  02/003616/19

Решењем ПУ Београд број 27-222/19 од 22.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013600990 издат од ПУ Београд 
на име Радосављевић Сабрина, Земун, Земун.  02/003617/19

Решењем ПУ Београд број 27-234/19 од 22.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007940333 издат од ПУ Београд 
на име Главонић Вукашин, Земун, Земун.  02/003618/19

Решењем ПУ Београд број 27-5800/14 од 23.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011507794 издат од ПУ Бео-
град на име Јовановић Јасмина, Земун, Земун.  02/003619/19

Решењем ПУ Београд број 27-556/19 од 11.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011516427 издат од ПУ Београд 
на име Радојевић Дарко, Земун, Земун.  02/003620/19

Решењем ПУ Београд број 27-520/19 од 11.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008570961 издат од ПУ Београд 
на име Станковић Душан, Београд, Београд.  02/003621/19

Решењем ПУ Београд број 27-4676/18 од 06.09.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007649303 издат од ПУ Бео-
град на име Станквоић Душан, Београд, Београд.  02/003622/19

Решењем ПУ Београд број 27-5145/18 од 25.09.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 008120131 издат од ПУ Београд на 
име Тодоровић Исидора Тамара, Београд, Београд.  02/003623/19

Решењем ПУ Београд број 27-707/19 од 20.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012177417 издат од ПУ Београд 
на име Стојиљковић Игор, Београд, Београд.  02/003624/19

Решењем ПУ Београд број 27-666/19 од 18.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009889132 издат од ПУ Београд 
на име Анелић Александра, Београд, Београд.  02/003625/19

Решењем ПУ Београд број 27-658/19 од 18.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010680849 издат од ПУ Ужице на 
име Тоналовић Раде, Београд, Београд.  02/003626/19

Решењем ПУ Београд број 27-5351/18 од 10.10.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010290680 издат од ПУ Бео-
град на име Асановић Милан, Београд, Београд.  02/003627/19

Решењем ПУ Београд број 27-663/19 од 13.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009643121 издат од ПУ Београд 
на име Лазић Дејан, Београд, Београд.  02/003628/19

Решењем ПУ Београд број 27-578/19 од 14.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008902519 издат од ПУ Београд 
на име Павловић Владимир, Београд, Београд.  02/003629/19

Решењем ПУ Београд број 27-584/19 од 14.04.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013139377 издат од ПУ Београд 
на име Чота Жикица, Београд, Београд.  02/003630/19

Решењем ПУ Београд број 27-618/19 од 14.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010161032 издат од ПУ Београд 
на име Митровић Стеван, Београд, Београд.  02/003631/19

Решењем ПУ Београд број 27-619/19 од 14.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008863533 издат од ПУ Београд 
на име Стевановић Миодраг, Београд, Београд.  02/003632/19

Решењем ПУ Београд број 27-1869/14 од 20.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011640383 издат од ПУ Београд на 
име Владимировић Стана, Београд, Београд.  02/003633/19

Решењем ПУ Београд број 27-727/19 од 20.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012638376 издат од ПУ Београд 
на име Станисављевић Мира, Београд, Београд.  02/003634/19

Решењем ПУ Београд број 27-823/19 од 26.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012529612 издат од ПУ Београд 
на име Величковић Ксенија, Београд, Београд.  02/003635/19

Решењем ПУ Београд број 27-3788/13 од 26.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013002741 издат од ПУ Бео-
град на име Станковић Гвозден, Београд, Београд.  02/003636/19

Решењем ПУ Београд број 27-752/19 од 22.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007409582 издат од ПУ Београд 
на име Андрић Драган, Београд, Београд.  02/003637/19

Решењем ПУ Београд број 27-665/19 од 25.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009418048 издат од ПУ Београд 
на име Гроздановић Илија, Београд, Београд.  02/003638/19

Решењем ПУ Београд број 27-799/19 од 21.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009510004 издат од ПУ Београд 
на име Самац Милош, Београд, Београд.  02/003639/19

Решењем ПУ Београд број 27-750/19 од 22.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013115678 издат од ПУ Београд 
на име Алексић Јовица, Београд, Београд.  02/003640/19

Решењем ПУ Београд број 27-779/19 од 22.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008625244 издат од ПУ Београд 
на име Николић Радисав, Београд, Београд.  02/003641/19

Решењем ПУ Београд број 27-765/19 од 22.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008453635 издат од ПУ Београд 
на име Миљевић Стојан, Београд, Београд.  02/003642/19

Решењем ПУ Београд број 27-764/19 од 22.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012324069 издат од ПУ Београд 
на име Илинчић Славица, Београд, Београд.  02/003643/19

Решењем ПУ Београд број 27-809/19 од 27.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012416147 издат од ПУ Београд 
на име Милосављевић Урош, Београд, Београд.  02/003644/19

Решењем ПУ Београд број 27-839/19 од 27.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007788414 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Павловић Павле, Београд, Београд.  02/003645/19

Решењем ПУ Београд број 27-814/19 од 26.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007989162 издат од ПУ Београд 
на име Петровић Стефан, Београд, Београд.  02/003646/19

Решењем ПУ Београд број 27-778/19 од 26.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013678699 издат од ПУ Београд 
на име Марковић Милош, Београд, Београд.  02/003647/19

Решењем ПУ Београд број 27-599/19 од 26.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012328781 издат од ПУ Београд 
на име Васић Милош, Београд, Београд.  02/003648/19

Решењем ПУ Београд број 27-836-19 од 27.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 01183372 издат од ПУ Београд 
на име Милисављевић Марко, Младеновац село, Младеновац.  

02/003649/19
Решењем ПУ Београд број 27-5004-17 од 27.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013199869 издат од ПУ Бео-
град на име Петровић Игор, Београд, Београд.  02/003650/19

Решењем ПУ Београд број 27-854-19 од 27.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008149770 издат од ПУ Бео-
град на име Јурчић Жељко, Земун, Београд.  02/003651/19

Решењем ПУ Београд број 27-852-19 од 27.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011994558 издат од ПУ Бео-
град на име Ђорђевић Филип, Београд, Београд.  02/003652/19

Решењем ПУ Београд број 27-856-19 од 27.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009780785 издат од ПУ Бео-
град на име Милошевић Ања, Нови Београд, Београд.  

02/003653/19
Решењем ПУ Београд број 27-880-19 од 01.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010548693 издат од ПУ Бео-
град на име Тодоровић Роберт, Рипањ, Београд.  02/003654/19

Решењем ПУ Београд број 27-993-19 од 04.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010694667 издат од ПУ Бео-
град на име Губеринић Драган, Нови Београд, Београд.  

02/003655/19
Решењем ПУ Београд број 27-969-19 од 04.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007675706 издат од ПУ Нови 
Сад на име Радуловић Зорица, Београд, Београд.  02/003656/19

Решењем ПУ Београд број 27-875-19 од 01.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010256189 издат од ПУ Бео-
град на име Милићевић Светлана, Београд, Београд.  

02/003657/19
Решењем ПУ Београд број 27-683-19 од 01.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 01219280 издат од ПУ Бео-
град на име Овчаревић Љубомир, Земун, Београд.  02/003658/19

Решењем ПУ Београд број 27-968-19 од 04.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 01382400 издат од ПУ Бео-
град на име Кукобат Милош, Рипањ, Београд.  02/003659/19

Решењем ПУ Београд број 27-878-19 од 01.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011816080 издат од ПУ Бео-
град на име Радосављевић Немања, Звечка, Београд.  

02/003660/19
Решењем ПУ Београд број 27-867-19 од 01.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010069091 издат од ПУ Бео-
град на име Бошњаковић Никола, Београд, Београд.  

02/003661/19
Решењем ПУ Београд број 27-697-19 од 01.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007901376 издат од ПУ Крагу-
јевац на име Тодоровић Јелена, Београд, Београд.  02/003662/19

Решењем ПУ Београд број 27-870-19 од 01.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012883741 издат од ПУ Бео-
град на име Ђурица Велибор, Београд, Београд.  02/003663/19

Решењем ПУ Београд број 27-877-19 од 01.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009117805 издат од ПУ Бео-
град на име Куриџа Јована, Београд, Београд.  02/003664/19

Решењем ПУ Београд број 27-876-19 од 01.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009060258 издат од ПУ Бео-
град на име Петровић Александар, Београд, Београд.  

02/003665/19
Решењем ПУ Београд број 27-724-19 од 20.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 0115207956 издат од ПУ Бео-
град на име Јовановић Зоран, Остружница, Београд.  

02/003666/19
Решењем ПУ Београд број 27-788-19 од 20.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008064910 издат од ПУ Бео-
град на име Вукашиновић Јован, Земун, Београд.  02/003667/19

Решењем ПУ Београд број 27-655-19 од 18.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013649402 издат од ПУ Бео-
град на име Василић Борислав, Земун, Београд.  02/003668/19

Решењем ПУ Београд број 27-597-19 од 13.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008911270 издат од ПУ Бео-
град на име Грља Давор, Земун, Београд.  02/003669/19

Решењем ПУ Београд број 27-281-19 од 25.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009818628 издат од ПУ Бео-
град на име Пушоњић Миленко, Земун, Београд.  02/003670/19

Решењем ПУ Београд број 27-343-19 од 28.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011432968 издат од ПУ Бео-
град на име Јовановић Саша, Нови Београд, Београд.  

02/003671/19
Решењем ПУ Београд број 27-313-19 од 25.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011879265 издат од ПУ Бео-
град на име Арсић Слободан, Нови Београд, Београд.  

02/003672/19
Решењем ПУ Београд број 27-338-19 од 24.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007936898 издат од ПУ Бео-
град на име Бошковић Александар, Нови Београд, Београд.  

02/003673/19
Решењем ПУ Београд број 27-237-19 од 22.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008969564 издат од ПУ Бео-
град на име Павићевић Ива, Нови Београд, Београд.  

02/003674/19
Решењем ПУ Београд број 27-2148-14 од 22.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011654602 издат од ПУ Бео-
град на име Митровић Ангелина, Београд, Београд.  

02/003675/19
Решењем ПУ Београд број 27-773-19 од 22.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 00570739 издат од ПУ Шабац 
на име Стојановић Дејан, Земун, Београд.  02/003676/19

Решењем ПУ Београд број 27-821-19 од 22.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010074470 издат од ПУ Бео-
град на име Радуловић Тамара, Београд, Београд.  02/003677/19

Решењем ПУ Београд број 27-772-19 од 22.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 01103224 издат од ПУ Јагоди-
на на име Стаматовић Невена, Београд, Београд.  02/003678/19

Решењем ПУ Београд број 27-768-19 од 22.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012839199 издат од ПУ Бео-
град на име Пендовски Елвис, Београд, Београд.  02/003679/19

Решењем ПУ Београд број 27-872-17 од 22.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013469077 издат од ПУ Бео-
град на име Милићевић Милена, Скела, Обреновац.  

02/003680/19
Решењем ПУ Београд број 27-745-19 од 21.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010306520 издат од ПУ Бео-
град на име Етемовски Хаљим, Земун, Београд.  02/003681/19

Решењем ПУ Београд број 27-1044-19 од 11.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009346177 издат од ПУ Бео-
град на име Самија Гаши, Београд, Београд.  02/003682/19

Решењем ПУ Београд број 27-1029-19 од 11.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011488733 издат од ПУ Ваље-
во на име Ћесаровић Горица, Калуђерица, Гроцка.  02/003683/19

Решењем ПУ Београд број 27-1021-19 од 11.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011381185 издат од ПУ Бео-
град на име Каначки Тамара, Збрежје, Обреновац.  02/003684/19

Решењем ПУ Београд број 27-1048-19 од 11.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007949704 издат од ПУ Београд на 
име Петровић Владимир, Београд, Београд.  02/003685/19

Решењем ПУ Београд број 27-1158-19 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012255220 издат од ПУ Ужице 
на име Маринковић Тамара, Београд, Београд.  02/003686/19

Решењем ПУ Београд број 27-1850-05 од 07.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 00862445 издат од ПУ Бео-
град на име Јелић Тамара, Земун, Београд.  02/003687/19

Решењем ПУ Београд број 27-874-19 од 01.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013440056 издат од ПУ Бео-
град на име Јанковић Душан, Земун, Београд.  02/003688/19

Решењем ПУ Београд број 27-6043-17 од 08.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013237638 издат од ПУ Бео-
град на име Марковић Никола, Београд, Београд.  02/003689/19

Решењем ПУ Београд број 27-1058-19 од 08.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010399531 издат од ПУ Бео-
град на име Ђорђевић Игор, Београд, Београд.  02/003690/19

Решењем ПУ Београд број 27-1155-19 од 11.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007427956 издат од ПУ Бео-
град на име Маринковић Димитрије, Београд, Београд.  

02/003691/19
Решењем ПУ Београд број 27-1120-19 од 11.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013874578 издат од ПУ Бео-
град на име Радивојевић Лазар, Београд, Београд.  02/003692/19

Решењем ПУ Београд број 27-1073-19 од 11.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009765793 издат од ПУ Бео-
град на име Ђорђевић Александар, Београд, Београд.  

02/003693/19
Решењем ПУ Београд број 27-1003-19 од 08.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008555822 издат од ПУ Бео-
град на име Момчиловић Невенка, Београд, Београд.  

02/003694/19
Решењем ПУ Београд број 27-947-19 од 06.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011454086 издат од ПУ Бео-
град на име Николић Влада, Звечка, Обреновац.  02/003695/19

Решењем ПУ Београд број 27-1341-16 од 15.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012476178 издат од ПУ Бео-
град на име Мијаиловић Мишел, Звечка, Обреновац.  

02/003696/19
Решењем ПУ Београд број 27-1091-19 од 12.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012714086 издат од ПУ Бео-
град на име Гмијовић Милан, Вукићевица, Обреновац.  

02/003697/19
Решењем ПУ Београд број 27-1055-19 од 11.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008409176 издат од ПУ Бео-
град на име Трајковић Ђокица, Нови Београд, Београд.  

02/003698/19
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Решењем ПУ Београд број 27-999-19 од 05.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012539135 издат од ПУ Бео-
град на име Кликовац Иван, Београд, Београд.  02/003699/19

Решењем ПУ Београд број 27-1015-19 од 05.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009988583 издат од ПУ Бео-
град на име Рајковић Марко, Београд, Београд.  02/003700/19

Решењем ПУ Београд број 27-941-19 од 05.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 031761896 издат од ПУ Бео-
град на име Јаношевић Александар, Нови Београд, Београд.  

02/003701/19
Решењем ПУ Београд број 27-890-19 од 05.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009306104 издат од ПУ Бео-
град на име Берић Немања, Београд, Београд.  02/003702/19

Решењем ПУ Београд број 27-3787-06 од 06.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0410343667 издат од ПУ Бео-
град на име Марковић Виктор, Нови Београд, Београд.  

02/003703/19
Решењем ПУ Београд број 27-1008-19 од 06.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008492492 издат од ПУ Бео-
град на име Стевановић Милан, Београд, Београд.  02/003704/19

Решењем ПУ Београд број 27-991-19 од 04.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007413954 издат од ПУ Бео-
град на име Шолак Немања, Добановци, Београд.  02/003705/19

Решењем ПУ Београд број 27-950-19 од 06.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009839442 издат од ПУ Бео-
град на име Секулић Никола, Београд, Београд.  02/003706/19

Решењем ПУ Београд број 27-607-08 од 27.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007216205 издат од ПУ Бео-
град на име Капларевић Ненад, Забрежје, Београд.  02/003707/19

Решењем ПУ Београд број 27-1061-19 од 08.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012590382 издат од ПУ Бео-
град на име Милосављевић Јован, Београд, Београд.  

02/003708/19
Решењем ПУ Београд број 27-980-19 од 06.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011890057 издат од ПУ Бео-
град на име Каран Милица, Земун, Београд.  02/003709/19

Решењем ПУ Београд број 27-998-19 од 06.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011890056 издат од ПУ Бео-
град на име Каран Зоран, Земун, Београд.  02/003710/19

Решењем ПУ Београд број 27-978-19 од 06.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008718026 издат од ПУ Бео-
град на име Каран Зоран, Земун, Београд.  02/003711/19

Решењем ПУ Београд број 27-979-19 од 06.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008718031 издат од ПУ Бео-
град на име Каран Милена, Земун, Београд.  02/003712/19

Решењем ПУ Београд број 27-894-19 од 04.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009050593 издат од ПУ Бео-
град на име Јевтовић Јелена, Београд, Београд.  02/003713/19

Решењем ПУ Београд број 27-1122-19 од 11.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013364481 издат од ПУ Бео-
град на име Миловановић Горан, Београд, Београд.  

02/003714/19
Решењем ПУ Београд број 27-994-19 од 04.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012482061 издат од ПУ Бео-
град на име Обућина Дуња, Београд, Београд.  02/003715/19

Решењем ПУ Београд број 27-869-19 од 01.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011760849 издат од ПУ Бео-
град на име Васиљевић Севдије, Земун, Београд.  02/003716/19

Решењем ПУ Београд број 27-5885-18 од 01.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013770093 издат од ПУ Бео-
град на име Костадиновић Мирјана, Београд, Београд.  

02/003717/19
Решењем ПУ Београд број 27-1004-19 од 05.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007980331 издат од ПУ Бео-
град на име Петровић Драган, Београд, Београд.  02/003718/19

Решењем ПУ Београд број 27-1005-19 од 05.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007980337 издат од ПУ Бео-
град на име Петровић Мирјана, Београд, Београд.  02/003719/19

Решењем ПУ Београд број 27-981-19 од 04.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0113779 издат од ПУ Београд 
на име Кликовац Анђелка, Борча, Београд.  02/003720/19

Решењем ПУ Београд број 27-5912-05 од 06.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011928720 издат од ПУ Бео-
град на име Тоскић Ветон, Земун, Београд.  02/003721/19

Решењем ПУ Београд број 27-1053-19 од 07.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008934212 издат од ПУ Београд на 
име Војскић Мирјана, Грабовац, Обреновац.  02/003722/19

Решењем ПУ Београд број 27-1988-08 од 06.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0079339579 издат од ПУ Бео-
град на име БРађан Денис, Овча, Београд.  02/003723/19

Решењем ПУ Београд број 27-868-19 од 01.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007404920 издат од ПУ Бео-
град на име Брковић Мирослав, Београд, Београд.  02/003724/19

Решењем ПУ Београд број 27-897-19 од 04.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008374993 издат од ПУ Београд 
на име Козличић Азра, Нови Београд, Београд.  02/003725/19

Решењем ПУ Београд број 27-889-19 од 04.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011497170 издат од ПУ Бео-
град на име Бакић Ивана, Београд, Београд.  02/003726/19

Решењем ПУ Београд број 27-988-19 од 06.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 00917202 издат од ПУ Бео-
град на име Пухарић Теа, Београд, Београд.  02/003727/19

Решењем ПУ Београд број 27-936-19 од 05.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007882923 издат од ПУ Бео-
град на име Вулетић Винка, Београд, Београд.  02/003728/19

Решењем ПУ Београд број 27-943-19 од 05.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 01068895 издат од ПУ Бео-
град на име Краснић Агим, Београд, Београд.  02/003729/19

Решењем ПУ Београд број 27-942-19 од 05.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009350126 издат од ПУ Бео-
град на име Ковчин Небојша, Нови Београд, Београд.  

02/003730/19

Решењем ПУ Београд број 27-5025-16 од 05.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013602790 издат од ПУ Бео-
град на име Муковић Маја, Београд, Београд.  02/003731/19

Решењем ПУ Београд број 27-274-19 од 24.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012441167 издат од ПУ Бео-
град на име Дудућ Радиша, Земун, Београд.  02/003732/19

Решењем ПУ Панчево број 27-335-19 од 22.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0078741237 издат од ПУ Пан-
чево на име Томасовић Татјана, Београд, Београд.  02/003733/19

Решењем ПУ Београд број 27-777/19 од 26.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008911923 издат од ПУ Београд 
на име Куртић Сњежана, Београд, Београд.  02/003734/19

Решењем ПУ Београд број 27-652/19 од 22.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013538998 издат од ПУ Београд 
на име Бернер Татјана, Београд, Београд.  02/003735/19

Решењем ПУ Београд број 27-931/19 од 27.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007287147 издат од ПУ Београд 
на име Ђуришић Јована, Београд, Београд.  02/003736/19

Решењем ПУ Београд број 27-5173/04 од 20.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012367596 издат од ПУ Бео-
град на име Васић Драган, Београд, Београд.  02/003737/19

Решењем ПУ Београд број 27-494/19 од 01.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007180361 издат од ПУ Београд 
на име Бебић Нада, Београд, Београд.  02/003738/19

Решењем ПУ Београд број 27-509/19 од 05.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013790637 издат од ПУ Београд 
на име Јовановић Александар, Београд, Београд.  02/003739/19

Решењем ПУ Београд број 27-544/19 од 05.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012308718 издат од ПУ Београд 
на име Џуверовић Весна, Београд, Београд.  02/003740/19

Решењем ПУ Београд број 27-417/19 од 01.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013781369 издат од ПУ Београд 
на име Крмелић Кристина, Београд, Београд.  02/003741/19

Решењем ПУ Београд број 27-6882/18 од 04.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011968180 издат од ПУ Срем-
ска Митровица на име Леринц Јелена, Београд, Београд.  

02/003742/19
Решењем ПУ Београд број 27-511/19 од 04.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 007802487 издат од ПУ Београд 
на име Јовановић Петар, Београд, Београд.  02/003743/19

Решењем ПУ Београд број 27-375/19 од 30.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013702792 издат од ПУ Београд 
на име Јовановић Марија, Београд, Београд.  02/003744/19

Решењем ПУ Београд број 27-382/19 од 31.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010663257 издат од ПУ Београд 
на име Мурина Џуља, Београд, Београд.  02/003745/19

Решењем ПУ Београд број 27-235-19 од 23.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007591622 издат од ПУ Бео-
град на име Максимовић Никола, Београд, Београд.  

02/003746/19
Решењем ПУ Београд број 27-347/19 од 01.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 009465290 издат од ПУ Београд 
на име Алитовски Јовица, Београд, Београд.  02/003747/19

Решењем ПУ Београд број 27-452/19 од 01.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012896357 издат од ПУ Београд 
на име Прокопијевић Марија, Београд, Београд.  02/003748/19

Решењем ПУ Београд број 27-5835/18 од 02.11.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012387984 издат од ПУ Бео-
град на име Илић Горан, Београд, Београд.  02/003749/19

Решењем ПУ Београд број 27-356-19 од 24.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0121246 издат од ПУ Београд 
на име Riccardo Brumana Luka, Београд, Београд.  02/003750/19

Решењем ПУ Београд број 27-228-19 од 23.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012044983 издат од ПУ Бео-
град на име Јашари Ахмет, Рипањ, Београд.  02/003751/19

Решењем ПУ Београд број 27-314-19 од 22.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008863138 издат од ПУ Ниш 
на име Грзунов Раша, Београд, Београд.  02/003752/19

Решењем 27-238-19 број ПУ Београд од 23.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012556881 издат од ПУ Бео-
град на име Рајлић Данило, Београд, Београд.  02/003753/19

Решењем ПУ Београд број 27-284-19 од 22.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0110156649 издат од ПУ Бео-
град на име Шунтић Милош, Београд, Београд.  02/003754/19

Решењем ПУ Београд број 27-315-19 од 22.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008120811 издат од ПУ Београд 
на име Димитријевић Зоран, Београд, Београд.  02/003755/19

Решењем ПУ Београд број 27-630-19 од 08.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008087381 издат од ПУ Бео-
град на име Совиљ Јадранка, Београд, Београд.  02/003756/19

Решењем ПУ Београд број 27-5823-08 од 31.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010434562 издат од ПУ Бео-
град на име Жировић Мина, Београд, Београд.  02/003757/19

Решењем ПУ Београд број 27-747-19 од 18.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013044379 издат од ПУ Бео-
град на име Милошевић Тијана, Београд, Београд.  02/003758/19

Решењем ПУ Београд број 27-346/19 од 01.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011254599 издат од ПУ Београд 
на име Павловић Ђурђина, Београд, Београд.  02/003759/19

Решењем ПУ Београд број 27-319/19 од 28.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013583179 издат од ПУ Београд 
на име Пекеч Ивана, Београд, Београд.  02/003760/19

Решењем ПУ Београд број 27-662-19 од 11.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008247965 издат од ПУ Бео-
град на име Нонкоивћ Симо, Рипањ, Београд.  02/003761/19

Решењем ПУ Београд број 27-6400-18 од 29.11.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012536332 издат од ПУ Бео-
град на име Митић Саша, Падинска скела, Београд.  02/003762/19

Решењем ПУ Београд број 27-3029-18 од 11.10.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007257692 издат од ПУ Бео-
град на име Младеновић Мирослав, Јаково, Београд.  

02/003763/19

Решењем ПУ Београд број 27-280-19 од 12.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 00948115 издат од ПУ Београд 
на име Незирај Мефаиљ, Сурчин, Београд.  02/003764/19

Решењем ПУ Београд број 27-449/19 од 30.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007879086 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Минић Маријана, Београд, Београд.  02/003765/19

Решењем ПУ Београд број 27-451/19 од 01.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008057739 издат од ПУ Београд 
на име Несторовић Саша, Београд, Београд.  02/003766/19

Решењем ПУ Београд број 27-4710/04 од 05.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012434749 издат од ПУ Бео-
град на име Ракуљ Марко, Београд, Београд.  02/003767/19

Решењем ПУ Београд број 27-363/19 од 29.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008121194 издат од ПУ Београд 
на име Вукосавић Драган, Београд, Београд.  02/003768/19

Решењем ПУ Београд број 27-428/19 од 01.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013024145 издат од ПУ Београд 
на име Вукосавић Уна, Београд, Београд.  02/003769/19

Решењем ПУ Београд број 27-542/19 од 04.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007447273 издат од ПУ Београд 
на име Новаковић Немања, Београд, Београд.  02/003770/19

Решењем ПУ Београд број 27-698/19 од 20.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011262165 издат од ПУ Београд 
на име Јаковљевић Олга, Београд, Београд.  02/003771/19

Решењем ПУ Београд број 27-378/19 од 30.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010967466 издат од ПУ Београд 
на име Стакић Горан, Београд, Београд.  02/003772/19

Решењем ПУ Београд број 27-507/19 од 08.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009804194 издат од ПУ Београд 
на име Басара Зоран, Београд, Београд.  02/003773/19

Решењем ПУ Београд број 27-518/19 од 06.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009169990 издат од ПУ Београд 
на име Никић Бранислав, Београд, Београд.  02/003774/19

Решењем ПУ Београд број 27-432/19 од 04.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013112690 издат од ПУ Београд 
на име Митровић Слободан, Београд, Београд.  02/003775/19

Решењем ПУ Београд број 27-348/19 од 05.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012332588 издат од ПУ Београд 
на име Тоска Бидан, Београд, Београд.  02/003776/19

Решењем ПУ Београд број 27-446/19 од 01.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008989082 издат од ПУ Београд 
на име Кадрија Самсон, Београд, Београд.  02/003777/19

Решењем ПУ Београд број 27-466/19 од 05.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013259047 издат од ПУ Београд 
на име Митровић Ђорђе, Београд, Београд.  02/003778/19

Решењем ПУ Београд број 27-4398/13 од 05.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008458011 издат од ПУ Бео-
град на име Божић Марко, Београд, Београд.  02/003779/19

Решењем ПУ Београд број 27-239/19 од 23.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011668899 издат од ПУ Београд 
на име Шаиновић Валентина, Београд, Београд.  02/003780/19

Решењем ПУ Београд број 27-515/19 од 05.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009610831 издат од ПУ Београд 
на име Ликић Валентина, Београд, Београд.  02/003781/19

Решењем ПУ Београд број 27-514/19 од 05.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011770229 издат од ПУ Београд 
на име Лилић Анђела, Београд, Београд.  02/003782/19

Решењем ПУ Београд број 27-460/19 од 04.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007399681 издат од ПУ Суботица 
на име Мандић Ивона, Београд, Београд.  02/003783/19

Решењем ПУ Београд број 27-557/19 од 05.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011467933 издат од ПУ Београд 
на име Карић Никола, Београд, Београд.  02/003784/19

Решењем ПУ Београд број 27-565/19 од 12.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010926352 издат од ПУ Врање на 
име Обрадовић Вук, Београд, Београд.  02/003785/19

Решењем ПУ Београд број 27-632/19 од 12.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013208878 издат од ПУ Београд 
на име Симијоновић Вуковић Ана, Београд, Београд.  

02/003786/19
Решењем ПУ Београд број 27-473/19 од 05.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 011542500 издат од ПУ Београд 
на име Петровић Миле, Београд, Београд.  02/003787/19

Решењем ПУ Београд број 27-сл/19 од 09.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012748288 издат од ПУ Београд 
на име Здравковић Миња, Београд, Београд.  02/003788/19

Решењем ПУ Београд број 27-279-19 од 12.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009489114 издат од ПУ Бео-
град на име Мета Ана, Сурчин, Београд.  02/003789/19

Решењем ПУ Београд број 27-513/19 од 11.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012326299 издат од ПУ Београд 
на име Анђелић Јелена, Београд, Београд.  02/003790/19

Решењем ПУ Београд број 27-3245/17 од 17.10.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013084917 издат од ПУ Бео-
град на име Пејановић Диана, Београд, Београд.  02/003791/19

Решењем ПУ Београд број 27-579-19 од 14.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009294605 издат од ПУ Бео-
град на име Радосављевић Маријана, Лазаревац, Београд.  

02/003792/19
Решењем ПУ Београд број 27-697/19 од 19.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 011366699 издат од ПУ Београд 
на име Гаши Букурија, Београд, Београд.  02/003793/19

Решењем ПУ Београд број 27-6954-18 од 09.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009085237 издат од ПУ Бео-
град на име Николић Александар, Сремчица, Београд.  

02/003794/19
Решењем ПУ Београд број 27-684/19 од 19.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 009789707 издат од ПУ Београд 
на име Беганај Етем, Београд, Београд.  02/003795/19

Решењем ПУ Београд број 27-664/19 од 18.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008309208 издат од ПУ Београд 
на име Вуксановић Марија, Београд, Београд.  02/003796/19
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Решењем ПУ Београд број 27-519-19 од 05.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010113380 издат од ПУ Бео-
град на име Јелић Бранислав, Сремчица, Београд.  02/003797/19

Решењем ПУ Београд број 27-699-19 од 19.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009970084 издат од ПУ Бео-
град на име Јовановић Никола, Сремчица, Београд.  

02/003798/19
Решењем ПУ Београд број 27-689/19 од 19.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 011910979 издат од ПУ Београд 
на име Ивковић Павле, Београд, Београд.  02/003799/19

Решењем ПУ Београд број 27-4764/18 од 11.09.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007438127 издат од ПУ Бео-
град на име Петровић Војислава, Београд, Београд.  

02/003800/19
Решењем ПУ Београд број 27-659-19 од 18.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010496562 издат од ПУ Бео-
град на име Цветовић Марија, Сремчица, Београд.  02/003801/19

Решењем ПУ Београд број 27-2062/18 од 23.04.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012192934 издат од ПУ Сме-
дерево на име Гецић Јелена, Београд, Београд.  02/003802/19

Решењем ПУ Београд број 27-4769/13 од 30.10.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011470180 издат од ПУ Бео-
град на име Ћурколи Султан, Београд, Београд.  02/003803/19

Решењем ПУ Београд број 27-465-19 од 25.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0129775214 издат од ПУ Бео-
град на име Мијаиловић Данијела, Сремчица, Београд.  

02/003804/19
Решењем ПУ Београд број 27-3194/18 од 19.06.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 010384885 издат од ПУ Бео-
град на име Цуњак Наташа, Београд, Београд.  02/003805/19

Решењем ПУ Београд број 27-325-19 од 25.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009808390 издат од ПУ Бео-
град на име Šovljanski Alexander, Борча, Београд.  02/003806/19

Решењем ПУ Београд број 27-6470-17 од 14.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013258592 издат од ПУ Бео-
град на име Николић Александар, Борча, Београд.  02/003807/19

Решењем ПУ Београд број 27-566-19 од 12.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0104492737 издат од ПУ Бео-
град на име Рамадановић Санела, Борча, Београд.  02/003808/19

Решењем ПУ Београд број 27-568-19 од 12.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012728798 издат од ПУ Београд 
на име Трандафиловски Ружа, Борча, Београд.  02/003809/19

Решењем ПУ Београд број 27-418-19 од 01.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013640584 издат од ПУ Бео-
град на име Домитзи Марко, Мељак, Барајево.  02/003810/19

Решењем ПУ Београд број 27-1169/19 од 15.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009048347 издат од ПУ Бео-
град на име Ђорђевић Мирјана, Нови Београд, Нови Београд.  

02/003811/19
Решењем ПУ Београд број 27-528-19 од 04.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009626436 издат од ПУ Бео-
град на име Шотра Бојан, Вранић, Барајево.  02/003812/19

Решењем ПУ Београд број 27-5983/16 од 21.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012799837 издат од ПУ Бео-
град на име Ћурчић Жељко, Нови Београд, Нови Београд.  

02/003813/19
Решењем ПУ Београд број 27-1170/19 од 14.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008155440 издат од ПУ Чачак 
на име Ђурић Исидора, Нови Београд, Нови Београд.  

02/003814/19
Решењем ПУ Београд број 27-1176/19 од 14.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013522287 издат од ПУ Бео-
град на име Николић Лав, Нови Београд, Нови Београд.  

02/003815/19
Решењем ПУ Београд број 27-1087/19 од 13.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012126491 издат од ПУ Бео-
град на име Ардалић Александар, Нови Београд, Нови Београд.  

02/003816/19
Решењем ПУ Београд број 27-5193/17 од 15.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007189825 издат од ПУ Бео-
град на име Тодоровски Бојан, Нови Београд, Нови Београд.  

02/003817/19
Решењем ПУ Београд број 27-1030/19 од 11.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009683686 издат од ПУ Бео-
град на име Чунај Дрита, Нови Београд, Нови Београд.  

02/003818/19
Решењем ПУ Београд број 27-1175/19 од 15.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010566459 издат од ПУ Бео-
град на име Николић Стефан, Нови Београд, Нови Београд.  

02/003819/19
Решењем ПУ Београд број 27-2619/18 од 26.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009832427 издат од ПУ Бео-
град на име Стевановић Милован, Нови Београд, Нови Београд.  

02/003820/19
Решењем ПУ Београд број 27-1020/19 од 11.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008671697 издат од ПУ Бео-
град на име Малетић Јелена, Нови Београд, Нови Београд.  

02/003821/19
Решењем ПУ Београд број 27-1089/19 од 14.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011162104 издат од Коорди-
национe управe на име Вуковић Урош, Нови Београд, Нови Бео-
град.  02/003822/19

Решењем ПУ Београд број 27-564-19 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011965536 издат од ПУ Бео-
град на име Недељковић Валентина, Лисовић, Барајево.  

02/003823/19
Решењем ПУ Београд број 27-173-19 од 28.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013518072 издат од ПУ Бео-
град на име Илић Никола, Барајево, Барајево.  02/003824/19

Решењем ПУ Београд број 27-3871-18 од 07.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009435875 издат од ПУ Бео-
град на име Ђурић Стефан, Грабовац, Обреновац.  02/003825/19

Решењем ПУ Београд број 27-3486-18 од 11.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011930286 издат од ПУ Бео-
град на име Обрадовић Тијана, Обреновац, Обреновац.  

02/003826/19
Решењем ПУ Београд број 27-628-19 од 11.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008628928 издат од ПУ Бео-
град на име Тадић Тадија, Обреновац, Обреновац.  02/003827/19

Решењем ПУ Београд број 27-582-19 од 12.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008027665 издат од ПУ Бео-
град на име Стајевић Владимир, Обреновац, Обреновац.  

02/003828/19
Решењем ПУ Београд број 27-223-07 од 14.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009302504 издат од ПУ Бео-
град на име Јовић Власта, Обреновац, Обреновац.  02/003829/19

Решењем ПУ Београд број 27-550-19 од 06.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009002193 издат од ПУ Бео-
град на име Гаус Игор, Барич, Обреновац.  02/003830/19

Решењем ПУ Београд број 27-3771-18 од 22.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013603929 издат од ПУ Бео-
град на име Милутиновић Милан, Рвати, Обреновац.  

02/003831/19
Решењем ПУ Београд број 27-508-19 од 05.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011739898 издат од ПУ Бео-
град на име Денић Милан, Барич, Обреновац.  02/003832/19

Решењем ПУ Београд број 27-1185/19 од 15.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010127058 издат од ПУ Сме-
дерево на име Стевановић Саша, Рипањ, Рипањ.  02/003833/19

Решењем ПУ Београд број 27-377-19 од 30.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013103292 издат од ПУ Бео-
град на име Мирасављевић Никола, Дрен, Обреновац.  

02/003834/19
Решењем ПУ Београд број 27-1184/19 од 15.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009537383 издат од ПУ Бео-
град на име Станчић Миланка, Рипањ, Рипањ.  02/003835/19

Решењем ПУ Београд број 27-1183/19 од 15.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009537384 издат од ПУ Бео-
град на име Станчић Боривоје, Рипањ, Рипањ.  02/003836/19

Решењем ПУ Београд број 27-433-19 од 01.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 01249451 издат од ПУ Бео-
град на име Танасић Марко, Кртинска, Обреновац.  02/003837/19

Решењем ПУ Београд број 27-117-19 од 01.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013613735 издат од ПУ Бео-
град на име Лазаревић Ивана, Кораћица, Сопот.  02/003838/19

Решењем ПУ Београд број 27-1052/19 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009582022 издат од ПУ Бео-
град на име Таири Садбере, Земун, Земун.  02/003839/19

Решењем ПС Младеновац број 27-475-19 од 31.01.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 007712777 издат од ПУ 
Београд на име Урошевић Драган, Младеновац, Младеновац.  

02/003840/19
Решењем ПУ Београд број 27-1262/19 од 18.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007598890 издат од ПУ Бео-
град на име Џодан Јасмина, Земун, Земун.  02/003841/19

Решењем ПУ Београд број 27-1173/19 од 15.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011096399 издат од ПУ Бео-
град на име Нешовић Богосав, Земун, Земун.  02/003842/19

Решењем ПУ Београд број 27-1256/19 од 15.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013923820 издат од ПУ Бео-
град на име Митровић Даниела, Земун, Земун.  02/003843/19

Решењем ПУ Београд број 27-559-19 од 05.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 00834464 издат од ПУ Бео-
град на име Војиновић Весна, Младеновац, Младеновац.  

02/003844/19
Решењем ПУ Београд број 27-1255/19 од 15.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013923802 издат од ПУ Бео-
град на име Митровић Горан, Земун, Земун.  02/003845/19

Решењем ПУ Београд број 27-1235/19 од 20.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010680489 издат од ПУ Бео-
град на име Салихи Рамон, Земун, Земун.  02/003846/19

Решењем ПУ Београд број 27-5589-18 од 17.11.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 0128529378 издат од ПУ Бео-
град на име Дамњановић Небојша, Ковачевац, Младеновац.  

02/003847/19
Решењем ПУ Београд број 27-828/19 од 15.03.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 009447976 издат од ПУ Београд 
на име Идовић Ђемила, Земун, Земун.  02/003848/19

Решењем ПУ Београд број 27-829/19 од 15.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009448562 издат од ПУ Београд 
на име Идовић Селвер, Земун, Земун.  02/003849/19

Решењем ПУ Београд број 27-216-19 од 22.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008149022 издат од ПУ Бео-
град на име Авдула Неђат, Младеновац, Младеновац.  

02/003850/19
Решењем ПУ Београд број 27-1182/19 од 13.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008328075 издат од ПУ Бео-
град на име Солеша Драган, Земун, Земун.  02/003851/19

Решењем ПУ Београд број 27-874-19 од 20.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008566710 издат од ПУ Бео-
град на име Милетић Јован, Младеновац, Младеновац.  

02/003852/19
Решењем ПУ Београд број 27-1037/19 од 06.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008118433 издат од ПУ Срем-
ска Митровица на име Вујновић Санела, Земун, Земун.  

02/003853/19
Решењем ПУ Београд број 27-5106-17 од 18.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013208864 издат од ПУ Бео-
град на име Животић Игор, Младеновац, Младеновац.  

02/003854/19
Решењем ПУ Београд број 27-1051/19 од 12.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008553657 издат од ПУ Бео-
град на име Таири Басри, Земун, Земун.  02/003855/19

Решењем ПУ Београд број 27-463-19 од 04.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013840774 издат од ПУ Бео-
град на име Трифуновић Драган, Сопот, Сопот.  02/003856/19

Решењем ПУ Београд број 27-255-19 од 24.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013613278 издат од ПУ Бео-
град на име Павловић Радомир, Поповић, Сопот.  02/003857/19

Решењем ПУ Београд број 27-6872-18 од 24.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009729724 издат од ПУ Бео-
град на име Иванковић Зоран, Барич, Обреновац.  02/003858/19

Решењем ПУ Београд број 27-6684/16 од 06.01.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 007423699 издат од ПУ Бео-
град на име Ђоковић Андријана, Звечка, Обреновац.  

02/003859/19
Решењем ПУ Београд број 27-1251/19 од 15.03.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 009772494 издат од ПУ Београд на 
име Велимировић Саша, Лазаревац, Лазаревац.  02/003860/19

Решењем ПУ Београд број 27-1168/19 од 15.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012613366 издат од ПУ Бео-
град на име Дамјанов Небојша, Калуђерица, Калуђерица.  

02/003861/19
Решењем ПУ Београд број 27-1245/19 од 20.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012177980 издат од ПУ Бео-
град на име Димитров Кристина, Лештане, Лештане.  

02/003862/19
Решењем ПУ Београд број 27-1201/19 од 18.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012739180 издат од ПУ Про-
купље на име Крстић Ивана, Умчари, Умчари.  02/003863/19

Решењем ПУ Београд број 27-7120/17 од 26.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 008763241 издат од ПУ Бео-
град на име Ивин Жарко, Борча, Борча.  02/003864/19

Решењем ПУ Београд број 27-1883/17 од 18.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012995234 издат од ПУ Бео-
град на име Јовановић Данијел, Сремчица, Сремчица.  

02/003865/19
Решењем ПУ Београд број 27-3772/13 од 15.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011804194 издат од ПУ Бео-
град на име Шерифовић Шериф, Барајево, Барајево.  

02/003866/19
Решењем ПУ Београд број 27-1232/19 од 19.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008239710 издат од ПУ Бео-
град на име Васиљевић Александра, Обреновац, Обреновац.  

02/003867/19
Решењем ПУ Београд број 27-3228/16 од 05.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012611155 издат од ПУ Бео-
град на име Зиндовић Зоран, Чибутковица, Чибутковица.  

02/003868/19
Решењем ПУ Београд број 27-1161/19 од 15.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009044867 издат од ПУ Бео-
град на име Томасовић Предраг, Вранић, Вранић.  02/003869/19

Решењем ПУ Београд број 27-1110/19 од 13.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010441948 издат од ПУ Бео-
град на име Ристић Немања, Бели поток, Бели Поток.  

02/003870/19
Решењем ПУ Београд број 27-1112/19 од 14.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011279873 издат од ПУ Бео-
град на име Станојевић Снежана, Борча, Борча.  02/003871/19

Решењем ПУ Београд број 27-2624/18 од 31.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012930991 издат од ПУ Бео-
град на име Радосављевић Драган, Барзиловица, Лазаревац.  

02/003872/19
Решењем ПУ Београд број 27-2213/18 од 06.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012946194 издат од ПУ Бео-
град на име Радосављевић Милован, Барич, Барич.  02/003873/19

Решењем ПУ Београд број 27-1188/19 од 13.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013285699 издат од ПУ Бео-
град на име Танасић Јово, Београд, Београд.  02/003874/19

Решењем ПУ Београд број 27-1046/19 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011924975 издат од ПУ Бео-
град на име Митровић Загорка, Београд, Београд.  02/003875/19

Решењем ПУ Београд број 27-1230/19 од 14.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013842222 издат од ПУ Бео-
град на име Орлић Слободан, Београд, Београд.  02/003876/19

Решењем ПУ Београд број 27-1301/19 од 19.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012952677 издат од ПУ Бео-
град на име Папић Игор, Београд, Београд.  02/003877/19

Решењем ПУ Београд број 27-1178/19 од 15.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009101171 издат од ПУ Бео-
град на име Топлиначки Татјана, Београд, Београд.  02/003878/19

Решењем ПУ Београд број 27-1240/19 од 19.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007456423 издат од ПУ Бео-
град на име Девић Александар, Београд, Београд.  02/003879/19

Решењем ПУ Београд број 27-1164/19 од 18.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010637180 издат од ПУ Зре-
њанин на име Брборић Слава, Београд, Београд.  02/003880/19

Решењем ПУ Београд број 27-1128/19 од 15.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013798900 издат од ПУ Бео-
град на име Голубовић Теодора, Београд, Београд.  02/003881/19

Решењем ПУ Београд број 27-1231/19 од 19.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008747202 издат од ПУ Бео-
град на име Бишевац Милица, Београд, Београд.  02/003882/19

Решењем ПУ Београд број 27-1239/19 од 18.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013763809 издат од ПУ Бео-
град на име Станић Зоран, Београд, Београд.  02/003883/19

Решењем ПУ Београд број 27-1171/19 од 14.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012349106 издат од ПУ Бео-
град на име Кујунџић Славица, Београд, Београд.  02/003884/19

Решењем ПУ Београд број 27-1166/19 од 15.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012783541 издат од ПУ Бео-
град на име Вукадин Лука, Београд, Београд.  02/003885/19

Решењем ПУ Београд број 27-13-19 од 14.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011870241 издат од ПУ Београд 
на име Рамаданов Петар, Београд, Београд.  02/003886/19
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Решењем ПУ Београд број 27-12-19 од 14.03.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 0118700245 издат од ПУ Београд 
на име Маринковић Анкица, Београд, Београд.  02/003887/19

Решењем ПУ Београд број 27-1195/07 од 15.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012830410 издат од ПУ Бео-
град на име Кастратовић Горан, Младеновац, Београд.  

02/003888/19
Решењем ПУ Београд број 27-2163-99 од 27.11.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011388475 издат од ПУ Бео-
град на име Сићовић Раде, Јунковац, Лазаревац.  02/003889/19

Решењем ПУ Београд број 27-73-19 од 11.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007772543 издат од ПУ Београд 
на име Шаш Иван, Нови Београд, Београд.  02/003890/19

Решењем ПУ Београд број 27-3466-16 од 10.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009113966 издат од ПУ Бео-
град на име Марковић Горан, Грабовац, Обреновац.  

02/003891/19
Решењем ПУ Београд број 27*-182-19 од 14.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009360229 издат од ПУ Бео-
град на име Рамадан Касам, Земун, Београд.  02/003892/19

Решењем ПУ Београд број 27-2005-16 од 08.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012755718 издат од ПУ Бео-
град на име Ђелошевић Александар, Београд, Београд.  

02/003893/19
Решењем ПУ Београд број 27-6875-18 од 10.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007211749 издат од ПУ Бео-
град на име Анђелковић Слободанка, Београд, Београд.  

02/003894/19
Решењем ПУ Београд број 27-49-19 од 10.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 009481036 издат од ПУ Београд 
на име Јашаревић Нијаз, Сурчин, Београд.  02/003895/19

Решењем ПУ Београд број 27-2642-18 од 21.09.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007773105 издат од ПУ Бео-
град на име Станковић Душан, Београд, Београд.  02/003896/19

Решењем ПУ Београд број 27-233-18 од 17.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013299742 издат од ПУ Бео-
град на име Цејклић Жељко, Барајево, Београд.  02/003897/19

Решењем ПУ Београд број 27-169-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 01183946 издат од ПУ Београд 
на име Алексић Драган, Београд, Београд.  02/003898/19

Решењем ПУ Београд број 27-170-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011754174 издат од ПУ Бео-
град на име Алексић Дритон, Земун, Београд.  02/003899/19

Решењем ПУ Београд број 27-2822-16 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0137056640 издат од ПУ Бео-
град на име Галовић Зоран, Београд, Београд.  02/003900/19

Решењем ПУ Београд број 27-168-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007146775 издат од ПУ Бео-
град на име Матић Слободан, Београд, Београд.  02/003901/19

Решењем ПУ Београд број 27-868-14 од 14.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012008255 издат од ПУ Бео-
град на име Касуми Џеват, Београд, Београд.  02/003902/19

Решењем ПУ Крушевац број 27-174-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011857757 издат од ПУ Кру-
шевац на име Миловановић Наташа, Београд, Београд.  

02/003903/19
Решењем ПУ Београд број 27-178/19 од 16.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 012883942 издат од ПУ Београд 
на име Станић Младен, Звечка, Обреновац.  02/003904/19

Решењем ПУ Београд број 27-177-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010799044 издат од ПУ Бео-
град на име Станић Маријан, Звечка, Обреновац.  02/003905/19

Решењем ПУ Београд број 27-47-19 од 15.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 01250765 издат од ПУ Београд на 
име Бечановић Мариа, Београд, Београд.  02/003906/19

Решењем ПУ Београд број 27-175-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007976141 издат од ПУ Бео-
град на име Новачић Марија, Земун, Београд.  02/003907/19

Решењем ПУ Београд број 27-111-16 од 17.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012377973 издат од ПУ Београд 
на име Ристић Тања, Младеновац, Београд.  02/003908/19

Решењем ПУ Београд број 27-201-19 од 21.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013558018 издат од ПУ Бео-
град на име Милошевић Немања, Жупањац, Лазаревац.  

02/003909/19
Решењем ПУ Београд број 27-396-19 од 21.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 003613942 издат од ПУ Бео-
град на име Вујовић Сања, Земун, Београд.  02/003910/19

Решењем ПУ Београд број 27-199-19 од 21.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012748255 издат од ПУ Бео-
град на име Кандић Дијана, Београд, Београд.  02/003911/19

Решењем ПУ Београд број 27-267-19 од 21.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010328167 издат од ПУ Ки-
кинда на име Селмани Фатмир, Београд, Београд.  02/003912/19

Решењем ПУ Београд број 27-3647-16 од 17.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013208522 издат од ПУ Бео-
град на име Јовановић Предраг, Београд, Београд.  02/003913/19

Решењем ПУ Београд број 27-196-19 од 21.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010300075 издат од ПУ Бео-
град на име Бунгин Драгана, Београд, Београд.  02/003914/19

Решењем ПУ Београд број 27-344-12 од 22.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013113093 издат од ПУ Бео-
град на име Ристовић Видоје, Београд, Београд.  02/003915/19

Решењем ПУ Београд број 27-273-19 од 22.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007594044 издат од ПУ Бео-
град на име Вулетић Јована, Београд, Београд.  02/003916/19

Решењем ПУ Београд број 27-3224-06 од 22.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007654310 издат од ПУ Бео-
град на име Кољковић Младен, Београд, Београд.  02/003917/19

Решењем ПУ Београд број 27-220-19 од 22.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013258590 издат од ПУ Бео-
град на име Нешић Јелена, Београд, Београд.  02/003918/19

Решењем ПУ Београд број 27-67-19 од 14.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008102150 издат од ПУ Београд 
на име Корак Јован, Београд, Београд.  02/003919/19

Решењем ПУ Београд број 27-116-19 од 15.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009404735 издат од ПУ Бео-
град на име Стојилковић Ђурђевка, Јаково, Београд.  

02/003920/19
Решењем ПУ Београд број 27-6911-18 од 09.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010656036 издат од ПУ Бео-
град на име Шљивић Срђан, Калуђерица, Београд.  02/003921/19

Решењем ПУ Београд број 27-3577-10 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012302971 издат од ПУ Бео-
град на име Вуколић Милош, Нови Београд, Београд.  

02/003922/19
Решењем ПУ Београд број 27-64-19 од 14.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 011973776 издат од ПУ Београд 
на име Фатиме Бериша, Београд, Београд.  02/003923/19

Решењем ПУ Београд број 2758-12 од 14.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011934584 издат од ПУ Београд 
на име Бајрам Асанај, Београд, Београд.  02/003924/19

Решењем ПУ Београд број 27-68-19 од 15.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013678354 издат од ПУ Београд 
на име Матовић Радован, Бољевци, Београд.  02/003925/19

Решењем ПУ Београд број 27-224-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 01001600 издат од ПУ Бео-
град на име Јоковић Драгица, Палилула, Београд.  02/003926/19

Решењем 27-112-19 број ПУ Београд од 15.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010972829 издат од ПУ Бео-
град на име Додер Владимир, Земун, Београд.  02/003927/19

Решењем ПУ Београд број 27-6891-18 од 08.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009897369 издат од ПУ Бео-
град на име Булић Иван, Београд, Београд.  02/003928/19

Решењем ПУ Београд број 27-124-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012356774 издат од ПУ Бео-
град на име Алексић Љубиша, Угриновци, Београд.  

02/003929/19
Решењем ПУ Београд број 27-111-19 од 16.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 009491246 издат од ПУ Београд 
на име Исуф Бериша, Београд, Београд.  02/003930/19

Решењем ПУ Београд број 2-115-19 од 15.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010974980 издат од ПУ Београд 
на име Станковић Нада, Београд, Београд.  02/003931/19

Решењем ПУ Београд број 27-133-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007897697 издат од ПУ Бео-
град на име Тодоровић Страхиња, Калуђерица, Београд.  

02/003932/19
Решењем ПУ Београд број 27-128-19 од 16.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007802058 издат од ПУ Бео-
град на име Крстић Љиљана, Вождовац, Београд.  02/003933/19

Решењем ПУ Београд број 27-129-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007802060 издат од ПУ Бео-
град на име Крстић Слободан, Вождовац, Београд.  02/003934/19

Решењем ПУ Београд број 27-172-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 09403171 издат од ПУ Бео-
град на име Зарић Миљен, Нови Београд, Београд.  02/003935/19

Решењем ПУ Београд број 27-64949-18 од 10.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012379394 издат од ПУ Бео-
град на име Матовић Бобан, Београд, Београд.  02/003936/19

Решењем ПУ Београд број 27-197-19 од 21.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008031322 издат од ПУ Бео-
град на име Гајић Јанковић Тања, Младеновац, Београд.  

02/003937/19
Решењем ПУ Београд број 27-638-11 од 18.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 0112728588 издат од ПУ Београд 
на име Милосвљевић Мила, Београд, Београд.  02/003938/19

Решењем ПУ Београд број 27-253-19 од 18.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 00858492 издат од ПУ Бео-
град на име Крстић Дејан, Београд, Београд.  02/003939/19

Решењем ПУ Београд број 27-131-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0091744764 издат од ПУ Бео-
град на име Софра Ерсад, Београд, Београд.  02/003940/19

Решењем ПУ Београд број 27-91-19 од 17.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009120928 издат од ПУ Београд 
на име Манасијевић Драган, Земун, Београд.  02/003941/19

Решењем ПУ Београд број 27-259-19 од 18.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012593956 издат од ПУ Бео-
град на име Петковић Јаков, Београд, Београд.  02/003942/19

Решењем ПУ Београд број 27-176-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010434893 издат од ПУ Бео-
град на име Обрић Бојан, Београд, Београд.  02/003943/19

Решењем ПУ Београд број 012296146 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012296146 издат од ПУ Бео-
град на име Станковић Станислав, Лазаревац, Лазаревац.  

02/003944/19
Решењем ПУ Београд број 27-200-19 од 16.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009577625 издат од ПУ Бео-
град на име Мерсуља Бонито, Падинска скела, Београд.  

02/003945/19
Решењем ПУ Београд број 27-6873-18 од 08.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 01243469 издат од ПУ Бео-
град на име Авдијевић Алма, Борча, Београд.  02/003946/19

Решењем ПУ Београд број 27-270-19 од 21.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009962281 издат од ПУ Бео-
град на име Митровић Живорад, Велики Црљени, Лазаревац.  

02/003947/19
Решењем ПУ Београд број 27-6837-18 од 14.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007107678 издат од ПУ Бео-
град на име Пакиза Алија, Београд, Београд.  02/003948/19

Решењем ПУ Београд број 27-265-19 од 21.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011773257 издат од ПУ Бео-
град на име Станојевић Милош, Калуђерица, Београд.  

02/003949/19

Решењем ПУ Београд број 27-266-19 од 21.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011361590 издат од ПУ Бео-
град на име Урошевић Урош, Калуђерица, Београд.  

02/003950/19
Решењем ПУ Врање број 27-15-19 од 15.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 009483466 издат од ПУ Врање на 
име Меметовић Дестан, Младеновац, Београд.  02/003951/19

Решењем ПУ Београд број 27-6814-18 од 25.12.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009452711 издат од ПУ Бео-
град на име Митровић Зоран, Београд, Београд.  02/003952/19

Решењем ПУ Београд број 27-198-19 од 21.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0136779950 издат од ПУ Бео-
град на име Јовановић Жарко, Земун, Београд.  02/003953/19

Решењем ПУ Београд број 27-204-19 од 21.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007860149 издат од ПУ Бео-
град на име Јелић Живојин, Београд, Београд.  02/003954/19

Решењем ПУ Београд број 27-268-19 од 21.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011712026 издат од ПУ Бео-
град на име Обрадовић Недељко, Сурчин, Београд.  02/003955/19

Решењем ПУ Београд број 27-264-19 од 22.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008087701 издат од ПУ Бео-
град на име Ђоровић Биљана, Београд, Београд.  02/003956/19

Решењем ПУ Београд број 27-152-19 од 16.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007375301 издат од ПУ Јаго-
дина на име Милојевић Марко, Београд, Београд.  02/003957/19

Решењем ПУ Београд број 27-36-3673-05 од 22.01.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013345924 издат од ПУ 
Београд на име Тодоровић Миљан, Дубона, Младеновац.  

02/003958/19
Решењем ПУ Београд број 27-4543-18 од 15.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007868929 издат од ПУ Бео-
град на име Ристић Марко, Земун, Београд.  02/003959/19

Решењем ПУ Београд број 27-6012-15 од 22.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012331788 издат од ПУ Бео-
град на име Младеновић Стефан, Земун, Београд.  02/003960/19

Решењем ПУ Београд број 27-14-19 од 15.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008249042 издат од ПУ Београд 
на име Латиновић Славко, Београд, Београд.  02/003961/19

Решењем ПУ Београд број 27-130-19 од 14.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 01205188 издат од ПУ Бео-
град на име Микић Виктор, Београд, Београд.  02/003962/19

Решењем ПУ Београд број 27-114-19 од 15.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007850823 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Пауновић Марко, Београд, Београд.  02/003963/19

Решењем ПУ Београд број 27-16-19 од 14.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009967534 издат од ПУ Београд 
на име Нерда Џон, Мали Лесковац, Београд.  02/003964/19

Решењем ПУ Београд број 27-7621-09 од 14.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009560911 издат од ПУ Бео-
град на име Рашитовић Ерсан, Сремчица, Београд.  02/003965/19

Решењем ПУ Београд број 27-7241-17 од 15.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013285600 издат од ПУ Бео-
град на име Нуспахић Вања, Београд, Београд.  02/003966/19

Решењем ПУ Београд број 27-113-19 од 15.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008831303 издат од ПУ Бео-
град на име Николић Марина, Београд, Београд.  02/003967/19

Решењем ПУ Београд број 27-194-19 од 15.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012508737 издат од ПУ Бео-
град на име Гаровић Владан, Београд, Београд.  02/003968/19

Решењем ПУ Београд број 27-166-19 од 14.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010376639 издат од ПУ Срем-
ска Митровица на име Воргуца Ивана, Београд, Београд.  

02/003969/19
Решењем ПУ Београд број 27-5430-18 од 14.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 013724898 издат од ПУ Београд на 
име Миловац Петар, Нови Београд, Београд.  02/003970/19

Решењем ПУ Београд број 27-6836-18 од 14.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013757797 издат од ПУ Бео-
град на име Милић Стефан, Земун, Београд.  02/003971/19

Решењем ПУ Београд број 27-69-19 од 14.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 00963295 издат од ПУ Београд на 
име Петровић Дејан, Београд, Београд.  02/003972/19

Решењем ПУ Београд број 27-89-19 од 14.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 0114277626 издат од ПУ Београд 
на име Кадријевић Адем, Земун, Београд.  02/003973/19

Решењем ПУ Београд број 27-70-19 од 14.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013434211 издат од ПУ Београд 
на име Пламенић Стеван, Велики Борак, Барајево.  02/003974/19

Решењем ПУ Београд број 27-202-19 од 15.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007572632 издат од ПУ Бео-
град на име Пуљезевић Ненад, Београд, Београд.  02/003975/19

Решењем ПУ Београд број 27-190-19 од 14.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010015292 издат од ПУ Бео-
град на име Шево Душан, Земун, Београд.  02/003976/19

Решењем ПУ Београд број 27-6945-18 од 14.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011871339 издат од ПУ Бео-
град на име Рамизе Гаши, Земун, Београд.  02/003977/19

Решењем ПУ Београд број 27-88-19 од 14.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009308043 издат од ПУ Београд 
на име Грандић Милорад, Београд, Београд.  02/003978/19

Решењем ПУ Београд број 27-65-19 од 14.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012914777 издат од ПУ Београд 
на име Вујчић Славица, Земун, Београд.  02/003979/19

Решењем ПУ Београд број 27-3165-16 од 11.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012600898 издат од ПУ Бео-
град на име Ђорђевић Драган, Обреновац, Београд.  02/003980/19

Решењем ПУ Београд број 27-58-19 од 15.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008055411 издат од ПУ Београд 
на име Мишић Дејан, Рипањ, Београд.  02/003981/19

Решењем ПУ Београд број 27-2408-15 од 14.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011933971 издат од ПУ Бео-
град на име Станојевић Дејан, Београд, Београд.  02/003982/19
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Решењем ПУ Београд број 27-71-19 од 14.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 009097576 издат од ПУ Београд 
на име Стојковић Никола, Беле воде, Београд.  02/003983/19

Решењем ПУ Београд број 27-195-19 од 15.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007977714 издат од ПУ Бео-
град на име Павловић Александра, Београд, Београд.  

02/003984/19
Решењем ПУ Београд број 27-4762-18 од 15.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013684044 издат од ПУ Бео-
град на име Милојевић Владимир, Београд, Београд.  

02/003985/19
Решењем ПУ Београд број 27-4421/15 од 20.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012251954 издат од ПУ Бео-
град на име Пиллер Нада, Београд, Београд.  02/003986/19

Решењем ПУ Београд број 27-985/19 од 19.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011801376 издат од ПУ Београд 
на име Неготинац Александар, Београд, Београд.  02/003987/19

Решењем ПУ Београд број 27-1233/19 од 21.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008688722 издат од ПУ Бео-
град на име Касумовић Игбал, Београд, Београд.  02/003988/19

Решењем ПУ Београд број 27-1272/19 од 21.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008708245 издат од ПУ Леско-
вац на име Марковић Марко, Београд, Београд.  02/003989/19

Решењем ПУ Београд број 27-1347/19 од 21.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013276657 издат од ПУ Београд на 
име Стјепановић Синиша, Београд, Београд.  02/003990/19

Решењем ПУ Београд број 27-1244/19 од 20.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009974853 издат од ПУ Бео-
град на име Влајковић Вукашин, Београд, Београд.  02/003991/19

Решењем ПУ Београд број 27-457/19 од 04.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007104857 издат од ПУ Београд 
на име Јанковић Милица, Београд, Београд.  02/003992/19

Решењем ПУ Београд број 27-430/19 од 01.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011374975 издат од ПУ Београд 
на име Јовановић Драган, Београд, Београд.  02/003993/19

Решењем ПУ Београд број 27-4546/05 од 19.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009317192 издат од ПУ Бео-
град на име Матић Филип, Београд, Београд.  02/003994/19

Решењем ПУ Београд број 27-5819/18 од 26.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009911982 издат од ПУ Бео-
град на име Митровић Михајло, Београд, Београд.  02/003995/19

Решењем ПУ Београд број 27-7044/17 од 06.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010364754 издат од ПУ Кру-
шевац на име Васовић Ненад, Београд, Београд.  02/003996/19

Решењем ПУ Београд број 27-1056/19 од 11.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008794828 издат од ПУ Нови 
Сад на име Бајчета Соња, Београд, Београд.  02/003997/19

Решењем ПУ Београд број 27-1024/19 од 11.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012709507 издат од Коорди-
национа управа на име Мијановић Весна, Београд, Београд.  

02/003998/19
Решењем ПУ Београд број 27-1049/19 од 11.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009169758 издат од ПУ Бео-
град на име Поповић Катарина, Београд, Београд.  02/003999/19

Решењем ПУ Београд број 27-4040/10 од 11.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009535745 издат од ПУ Бео-
град на име Азири Семсија, Београд, Београд.  02/004000/19

Решењем ПУ Београд број 27-4173/10 од 11.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009604592 издат од ПУ Бео-
град на име Азири Емран, Београд, Београд.  02/004001/19

Решењем ПУ Београд број 27-548/19 од 05.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013726651 издат од ПУ Београд 
на име Ћук Владимир, Београд, Београд.  02/004002/19

Решењем ПУ Београд број 27-472/19 од 01.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011047188 издат од ПУ Београд 
на име Микић Милош, Београд, Београд.  02/004003/19

Решењем ПУ Београд број 27-345/19 од 29.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013569287 издат од ПУ Београд 
на име Лилић Александар, Београд, Београд.  02/004004/19

Решењем ПУ Београд број 27-602/19 од 07.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012759492 издат од ПУ Београд 
на име Станишић Андреа, Београд, Београд.  02/004005/19

Решењем ПУ Београд број 27-3362/17 од 09.08.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011718419 издат од ПУ Бео-
град на име Куртеши Смиља, Београд, Београд.  02/004006/19

Решењем ПУ Београд број 27-203/19 од 22.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009001462 издат од ПУ Београд 
на име Скорић Милица, Београд, Београд.  02/004007/19

Решењем ПУ Београд број 27-217/19 од 22.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008003191 издат од ПУ Београд 
на име Дамјановић Александра, Београд, Београд.  02/004008/19

Решењем ПУ Београд број 27-236/19 од 22.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012210645 издат од ПУ Београд 
на име Николић Властимир, Београд, Београд.  02/004009/19

Решењем ПУ Београд број 27-6480/18 од 06.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009216715 издат од ПУ Бео-
град на име Јелић Лука, Београд, Београд.  02/004010/19

Решењем ПУ Београд број 27-1135/19 од 15.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012150240 издат од ПУ Бео-
град на име Јевтовић Јелена, Београд, Београд.  02/004011/19

Решењем ПУ Београд број 27-1025/19 од 08.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010285007 издат од ПУ Бео-
град на име Милић Сузана, Београд, Београд.  02/004012/19

Решењем ПУ Београд број 27-1121/19 од 11.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 01391718 издат од ПУ Бео-
град на име Мирковић Мићо, Београд, Београд.  02/004013/19

Решењем ПУ Београд број 27-119/19 од 11.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012340891 издат од ПУ Београд 
на име Милески Бранислав, Београд, Београд.  02/004014/19

Решењем ПУ Београд број 27-4645/18 од 05.09.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011046101 издат од ПУ Бео-
град на име Величковић Урош, Београд, Београд.  02/004015/19

Решењем ПУ Београд број 27-1160/19 од 15.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009746854 издат од ПУ Бео-
град на име Савић Невена, Београд, Београд.  02/004016/19

Решењем ПУ Београд број 27-318/19 од 22.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009390370 издат од ПУ Београд 
на име Пезић Звонимир, Београд, Београд.  02/004017/19

Решењем ПУ Београд број 27-5223/18 од 05.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010010479 издат од ПУ Бео-
град на име Јанковић Александар, Београд, Београд.  

02/004018/19
Решењем ПУ Београд број 27-2471/18 од 21.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010156374 издат од ПУ Бео-
град на име Шарац Бошко, Београд, Београд.  02/004019/19

Решењем ПУ Београд број 27-6266/14 од 13.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011910584 издат од ПУ Бео-
град на име Хаџић Марко, Београд, Београд.  02/004020/19

Решењем ПУ Београд број 27-1131/19 од 13.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013862549 издат од ПУ Бео-
град на име Ђурић Миљана, Београд, Београд.  02/004021/19

Решењем ПУ Београд број 27-1159/19 од 14.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008915184 издат од ПУ Бео-
град на име Марковић Никола, Београд, Београд.  02/004022/19

Решењем ПУ Београд број 27-1108/19 од 13.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009202673 издат од ПУ Ниш 
на име Ранковић Стефан, Београд, Београд.  02/004023/19

Решењем ПУ Београд број 27-1224/19 од 14.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013266499 издат од ПУ Бео-
град на име Богавац Анђела, Београд, Београд.  02/004024/19

Решењем ПУ Београд број 27-6092/16 од 13.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012819788 издат од ПУ Бео-
град на име Тодоровић Звездана, Београд, Београд.  02/004025/19

Решењем ПУ Београд број 27-1103/19 од 13.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011115691 издат од ПУ Бео-
град на име Милојевић Гордана, Београд, Београд.  02/004026/19

Решењем ПУ Београд број 27-1047/19 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011881326 издат од ПУ Срем-
ска Митровица на име Мохан Кристина, Београд, Београд.  

02/004027/19
Решењем ПУ Београд број 27-530/18 од 05.03.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 011526445 издат од ПУ Београд 
на име Јовановић Милорад, Београд, Београд.  02/004028/19

Решењем ПУ Београд број 27-1202/19 од 15.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008498785 издат од ПУ Бео-
град на име Недељковић Душица, Београд, Београд.  

02/004029/19
Решењем ПУ Београд број 27-1129/19 од 13.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012524780 издат од ПУ Кра-
љево на име Дугалић Јелена, Београд, Београд.  02/004030/19

Решењем ПУ Београд број 27-1066/19 од 13.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008397178 издат од ПУ Бео-
град на име Торњански Јелена, Београд, Београд.  02/004031/19

Решењем ПУ Београд број 27-1104/19 од 13.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009612299 издат од ПУ Бео-
град на име Милошевић Јелисавета, Београд, Београд.  

02/004032/19
Решењем ПУ Београд број 27-1085/19 од 13.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009573187 издат од ПУ Бео-
град на име Алексић Антониоли Нина, Београд, Београд.  

02/004033/19
Решењем ПУ Београд број 27-1086/19 од 13.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012336995 издат од ПУ Бео-
град на име Алексић Амелиа, Београд, Београд.  02/004034/19

Решењем ПУ Београд број 27-1118/19 од 13.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010525400 издат од ПУ Бео-
град на име Цоцић Мила, Београд, Београд.  02/004035/19

Решењем ПУ Београд број 27-1225/19 од 14.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012451781 издат од ПУ Бео-
град на име Миладиновић Богавац Живанка, Београд, Београд.  

02/004036/19
Решењем ПУ Београд број 27-1040/19 од 12.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008000767 издат од ПУ Бео-
град на име Јовановић Урош, Београд, Београд.  02/004037/19

Решењем ПУ Београд број 27-720/19 од 18.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009832914 издат од ПУ Јагодина 
на име Бркић Милан, Београд, Београд.  02/004038/19

Решењем ПУ Београд број 27-354/03 од 19.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013283853 издат од ПУ Београд 
на име Бабић Небојша, Београд, Београд.  02/004039/19

Решењем ПУ Београд број 27-656/19 од 18.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011007997 издат од ПУ Београд 
на име Гочманац Андреа, Београд, Београд.  02/004040/19

Решењем ПУ Београд број 27-5752/04 од 18.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008916929 издат од ПУ Бео-
град на име Тасковић Татјана, Београд, Београд.  02/004041/19

Решењем ПУ Београд број 27-725/19 од 19.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011947337 издат од ПУ Београд 
на име Лепетић Милица, Београд, Београд.  02/004042/19

Решењем ПУ Београд број 27-575/19 од 13.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012043898 издат од ПУ Београд 
на име Васић Здравка, Београд, Београд.  02/004043/19

Решењем ПУ Београд број 27-694/19 од 19.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012103787 издат од ПУ Београд 
на име Вељић Никола, Београд, Београд.  02/004044/19

Решењем ПУ Београд број 27-667/19 од 19.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009177975 издат од ПУ Београд 
на име Божовић Матија, Београд, Београд.  02/004045/19

Решењем ПУ Београд број 27-653/19 од 18.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007951323 издат од ПУ Београд 
на име Борља Марко, Београд, Београд.  02/004046/19

Решењем ПУ Београд број 27-277/19 од 24.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013333068 издат од ПУ Врање на 
име Јовановић Роберт, Београд, Београд.  02/004047/19

Решењем ПУ Београд број 27-271/19 од 24.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008532831 издат од ПУ Београд 
на име Бабић Весна, Београд, Београд.  02/004048/19

Решењем ПУ Београд број 27-751/19 од 26.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010342351 издат од ПУ Београд 
на име Андрејевић Верослава, Београд, Београд.  02/004049/19

Решењем ПУ Београд број 27-6736/15 од 28.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012367080 издат од ПУ Бео-
град на име Божовић Марија, Београд, Београд.  02/004050/19

Решењем ПУ Београд број 27-341/19 од 28.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012855032 издат од ПУ Београд 
на име Ђукић Горан, Београд, Београд.  02/004051/19

Решењем ПУ Београд број 27-230/19 од 28.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013672789 издат од ПУ Београд 
на име Михаљевић Милош, Београд, Београд.  02/004052/19

Решењем ПУ Београд број 27-374/19 од 24.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011633990 издат од ПУ Београд 
на име Митровић Петар, Београд, Београд.  02/004053/19

Решењем ПУ Београд број 27-276/19 од 24.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009774553 издат од ПУ Београд 
на име Јовановић Нина, Београд, Београд.  02/004054/19

Решењем ПУ Београд број 27-671/19 од 19.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010970977 издат од ПУ Београд 
на име Главник Стеван, Београд, Београд.  02/004055/19

Решењем ПУ Београд број 27-721/19 од 19.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008985790 издат од ПУ Крагује-
вац на име Виријевић Ана, Београд, Београд.  02/004056/19

Решењем ПУ Београд број 27-705/19 од 18.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008483653 издат од ПУ Београд 
на име Симић Малден, Београд, Београд.  02/004057/19

Решењем ПУ Београд број 27-680/19 од 19.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009921876 издат од ПУ Краљево 
на име Михајловић Андреа, Београд, Београд.  02/004058/19

Решењем ПУ Београд број 27-675/19 од 19.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013435922 издат од ПУ Београд 
на име Кандрић Сандра, Београд, Београд.  02/004059/19

Решењем ПУ Београд број 27-1045/19 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007195928 издат од ПУ Бео-
град на име Марић Тамара, Београд, Београд.  02/004060/19

Решењем ПУ Београд број 27-1132/19 од 14.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009147632 издат од ПУ Бео-
град на име Зрнић Валентина, Београд, Београд.  02/004061/19

Решењем ПУ Београд број 27-581/19 од 08.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012360947 издат од ПУ Београд 
на име Сретеновић Александар, Београд, Београд.  02/004062/19

Решењем ПУ Београд број 27-604/19 од 07.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009926610 издат од ПУ Београд 
на име Живојиновић Стефан, Београд, Београд.  02/004063/19

Решењем ПУ Београд број 27-5724/18 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009457206 издат од ПУ Бео-
град на име Думница Фадил, Београд, Београд.  02/004064/19

Решењем ПУ Београд број 27-499/19 од 06.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007965681 издат од ПУ Београд 
на име Перић Данијела, Београд, Београд.  02/004065/19

Решењем ПУ Београд број 27-633/19 од 08.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008114546 издат од ПУ Београд 
на име Стојановић Марко, Београд, Београд.  02/004066/19

Решењем ПУ Београд број 27-522/19 од 11.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011857590 издат од ПУ Београд 
на име Темај Султан, Београд, Београд.  02/004067/19

Решењем ПУ Београд број 27-629/19 од 08.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012016685 издат од ПУ Београд 
на име Жалац Драгана, Београд, Београд.  02/004068/19

Решењем ПУ Београд број 27-583/19 од 08.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007775499 издат од ПУ Београд 
на име Тодоровић Никола, Београд, Београд.  02/004069/19

Решењем ПУ Београд број 27-580/19 од 08.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008391682 издат од ПУ Београд 
на име Сретеновић Александар, Београд, Београд.  02/004070/19

Решењем ПУ Београд број 27-574/19 од 08.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008391681 издат од ПУ Београд 
на име Божић Сретеновић Нада, Београд, Београд.  02/004071/19

Решењем ПУ Београд број 27-364/19 од 29.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012941699 издат од ПУ Београд 
на име Дабић Страхиња, Београд, Београд.  02/004072/19

Решењем ПУ Београд број 27-516/19 од 06.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007159080 издат од ПУ Гњилане 
на име Микић Радић Бојана, Београд, Београд.  02/004073/19

Решењем ПУ Београд број 27-512/19 од 07.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009224967 издат од ПУ Београд 
на име Ивановић Ђорђе, Београд, Београд.  02/004074/19

Решењем ПУ Београд број 27-4361/08 од 12.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013287390 издат од ПУ Бео-
град на име Павићевић Дејан, Београд, Београд.  02/004075/19

Решењем ПУ Београд број 27-554/19 од 12.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008305307 издат од ПУ Београд 
на име Мезулић Бранка, Београд, Београд.  02/004076/19

Решењем ПУ Београд број 27-567/19 од 13.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008117021 издат од ПУ Београд 
на име Стевановић Жарко, Београд, Београд.  02/004077/19

Решењем ПУ Београд број 27-643/19 од 12.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012803127 издат од ПУ Београд 
на име Грбовић Миланко, Београд, Београд.  02/004078/19

Решењем ПУ Београд број 27-514/19 од 12.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011962253 издат од ПУ Београд 
на име Навојец Луча, Београд, Београд.  02/004079/19

Решењем ПУ Београд број 27-282/19 од 28.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013400794 издат од ПУ Београд 
на име Давидовић Лука, Београд, Београд.  02/004080/19

Решењем ПУ Београд број 27-298/19 од 29.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007225381 издат од ПУ Београд 
на име Кецман Момир, Београд, Београд.  02/004081/19
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Решењем ПУ Београд број 27-3698/05 од 25.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008025311 издат од ПУ Бео-
град на име Ивановић Дејан, Београд, Београд.  02/004082/19

Решењем ПУ Београд број 27-362/19 од 25.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013448575 издат од ПУ Београд 
на име Божић Милош, Београд, Београд.  02/004083/19

Решењем ПУ Београд број 27-411/19 од 28.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008804360 издат од ПУ Београд 
на име Нешковић Велимир, Београд, Београд.  02/004084/19

Решењем ПУ Београд број 27-283/19 од 24.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008110219 издат од ПУ Београд 
на име Чедић Урош, Београд, Београд.  02/004085/19

Решењем ПУ Београд број 27-321/19 од 24.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011574834 издат од ПУ Београд 
на име Спаић Бојан, Београд, Београд.  02/004086/19

Решењем ПУ Београд број 27-552/19 од 08.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010883799 издат од ПУ Београд 
на име Каурин Сунчица, Београд, Београд.  02/004087/19

Решењем ПУ Београд број 27-551/19 од 08.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010915926 издат од ПУ Београд 
на име Каурин Жељко, Београд, Београд.  02/004088/19

Решењем ПУ Београд број 27-474/19 од 01.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007835655 издат од ПУ Круше-
вац на име Познић Јована, Београд, Београд.  02/004089/19

Решењем ПУ Београд број 27-317/19 од 28.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008063956 издат од ПУ Београд 
на име Николић Марија, Београд, Београд.  02/004090/19

Решењем ПУ Београд број 27-320/19 од 28.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007864009 издат од ПУ Београд 
на име Прусина Јована, Београд, Београд.  02/004091/19

Решењем ПУ Београд број 27-229/19 од 28.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012560403 издат од ПУ Београд 
на име Вранеш Дејан, Београд, Београд.  02/004092/19

Решењем ПУ Београд број 27-316/19 од 28.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008070249 издат од ПУ Београд 
на име Јовановић Сања, Београд, Београд.  02/004093/19

Решењем ПУ Београд број 27-523/19 од 11.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011857589 издат од ПУ Београд 
на име Темај Султан, Београд, Београд.  02/004094/19

Решењем ПУ Београд број 27-577/19 од 11.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013167544 издат од ПУ Београд 
на име Митровић Слободан, Београд, Београд.  02/004095/19

Решењем ПУ Београд број 27-244/19 од 08.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010799651 издат од ПУ Београд 
на име Јовановић Рамбо, Београд, Београд.  02/004096/19

Решењем ПУ Београд број 27-467/19 од 11.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013325289 издат од ПУ Београд 
на име Рабреновић Рада, Београд, Београд.  02/004097/19

Решењем ПУ Београд број 27-954/19 од 28.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008684638 издат од ПУ Београд 
на име Маровић Никола, Београд, Београд.  02/004098/19

Решењем ПУ Београд број 27-776/19 од 26.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010173118 издат од ПУ Београд 
на име Јовановић Цветана, Београд, Београд.  02/004099/19

Решењем ПУ Београд број 27-857/19 од 27.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008586310 издат од ПУ Београд 
на име Рађеновић Стеван, Београд, Београд.  02/004100/19

Решењем ПУ Београд број 27-60/19 од 15.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008895049 издат од ПУ Панчево 
на име Лукић Татјана, Београд, Београд.  02/004101/19

Решењем ПУ Београд број 27-340/19 од 29.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008777184 издат од ПУ Београд 
на име Вељковић Звонимир, Београд, Београд.  02/004102/19

Решењем ПУ Београд број 27-344/19 од 28.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011293056 издат од ПУ Круше-
вац на име Крстић Андрија, Београд, Београд.  02/004103/19

Решењем ПУ Београд број 27-1041/19 од 11.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008475220 издат од ПУ Бео-
град на име Јовић Марко, Београд, Београд.  02/004104/19

Решењем ПУ Београд број 27-1153/19 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008883471 издат од ПУ Бео-
град на име Воденичар Милица, Београд, Београд.  02/004105/19

Решењем ПУ Београд број 27-2825/15 од 29.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013196477 издат од ПУ Бео-
град на име Тимотијевић Филип, Београд, Београд.  

02/004106/19
Решењем ПУ Београд број 27-367/19 од 29.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 010290619 издат од ПУ Београд 
на име Шекуларац Огњен, Београд, Београд.  02/004107/19

Решењем ПУ Београд број 27-416/19 од 30.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009213414 издат од ПУ Београд 
на име Илић Милица, Београд, Београд.  02/004108/19

Решењем ПУ Београд број 27-818/19 од 27.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011551486 издат од ПУ Београд 
на име Илић Ратко, Барајево, Барајево.  02/004109/19

Решењем ПУ Београд број 27-3501/18 од 28.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013571955 издат од ПУ Бео-
град на име Секулић Невена, Барајево, Барајево.  02/004110/19

Решењем ПУ Београд број 27-366/19 од 29.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013436844 издат од ПУ Београд 
на име Лазаревић Боривоје, Барајево, Барајево.  02/004111/19

Решењем ПУ Нови Сад број 27-145/19 од 02.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011448195 издат од ПУ Нови 
Сад на име Реба Марко, Нови Сад, Нови Сад.  02/004112/19

Решењем ПУ Нови Сад број 27-142/19 од 01.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012808524 издат од ПУ Нови 
Сад на име Миловановић Бобан, Нови Сад, Нови Сад.  

02/004113/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-143/19 од 01.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011932935 издат од ПУ Нови 
Сад на име Арамбашић Зорица, Нови Сад, Нови Сад.  

02/004114/19

Решењем ПУ Панчево број 27-1915/19 од 21.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009387406 издат од ПУ Пан-
чево на име Јовановић Гордана, Опово, Опово.  02/004115/19

Решењем ПУ Сомбор број 27-44/19-31 од 01.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012472810 издат од ПУ Сом-
бор на име Урошевић Милан, Сомбор, Сомбор.  02/004116/19

Решењем ПУ Сомбор број 27-44/19-30 од 01.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012472811 издат од ПУ Сом-
бор на име Урошевић Мирослав, Сомбор, Сомбор.  02/004117/19

Решењем ПУ Сомбор број 27-44/19-33 од 04.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 007559847 издат од ПУ 
Сомбор на име Зеланти Флорида, Бачки Моноштор, Бачки Мо-
ноштор.  02/004118/19

Решењем ПУ Сомбор број 27-44/19-32 од 04.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008791060 издат од ПУ Сом-
бор на име Аугустиновић Милорад, Сомбор, Сомбор.  

02/004119/19
Решењем ПУ Ниш број 03/27/6-99/19 од 27.03.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 011376722 издат од ПУ Ниш на 
име Станковић Сања, Нишка бања, Нишка Бања.  02/004120/19

Решењем ПУ Ниш број 03/27/6-101/19 од 28.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008355249 издат од ПУ Ниш 
на име Сулејман Урија, Ниш, Ниш.  02/004121/19

Решењем ПУ Ниш број 03/27/6-100/19 од 28.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013505855 издат од ПУ Ниш 
на име Мустафић Сања, Ниш, Ниш.  02/004122/19

Решењем ПУ Суботица број 27,.1-62-19 од 04.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013681481 издат од ПУ Ки-
кинда на име Јовановић Кристијан, Суботица, Суботица.  

02/004123/19
Решењем ПУ Крагујевац број 01-285-3-19-15 од 30.01.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 010682110 издат од ПУ 
Крагујевац на име Ракић Озана, Крагујевац, Крагујевац.  

02/004124/19
Решењем ПС Кладово број 27-7-2019 од 04.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012888416 издат од ПУ Бор на 
име Стојановић Драган, Костол, Кладово.  02/004125/19

Решењем ПУ Пожаревац број 27-124-2019 од 25.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 012999086 издат од ПУ 
Пожаревац на име Стевић Маша, Смољинац, Мало Црниће.  

02/004126/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-105-19 од 04.04.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 008287693 издат од ПУ Ниш на 
име Жикић Наташа, Ниш, Ниш.  02/004127/19

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-76 од 30.01.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013707319 издат од ПУ 
Крагујевац на име Стефановић Јована, Крагујевац, Крагујевац.  

02/004128/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-78 од 21.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 013321527 издат од ПУ 
Крагујевац на име Стојковић Вук, Крагујевац, Крагујевац.  

02/004129/19
Решењем ПС Аранђеловац број 27-2111-19 од 01.02.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 0119901316 издат од ПУ 
Крагујевац на име Мундахаас Неговановић Радмила, Аранђело-
вац, Аранђеловац.  02/004130/19

Решењем ПС Мало Црниће број 27-13-2019 од 25.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013554969 издат од ПУ По-
жаревац на име Милошевић Милунка, Божевац, Мало Црниће.  

02/004131/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2158-19 од 01.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012576247 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Маљановић Самир, Нови Пазар, Нови Пазар.  

02/004132/19
Решењем ПС Коцељева број 27-2187-19 од 02.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010971093 издат од ПУ Шабац 
на име Петровић Николина, Брдарице, Коцељева.  02/004133/19

Решењем ПС Коцељева број 27-2186-19 од 02.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010920321 издат од ПУ Ша-
бац на име Јовановић Рената, Брдарице, Коцељева.  02/004134/19

Решењем ПС Коцељева број 27-2192-19 од 02.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010049761 издат од ПУ Ша-
бац на име Јанковић Радмила, Брдарице, Коцељева.  

02/004135/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2060-19 од 27.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 011481508 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Бајрамовић Хидо, Шавци, Нови Пазар.  

02/004136/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2142-19 од 29.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 008350921 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Елфић Елма, Нови Пазар, Нови Пазар.  

02/004137/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2108-19 од 28.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 013514714 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Сејдовић Белмин, Нови Пазар, Нови Пазар.  

02/004138/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2027-19 од 26.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 011411015 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Рушевић Раза, Нови Пазар, Нови Пазар.  

02/004139/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2035-19 од 26.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 011452905 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Хоџић Нимета, Одојевиће, Нови Пазар.  

02/004140/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2043-19 од 26.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 011641613 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Кајтазовић Енес, Н. Пазар, Нови Пазар.  

02/004141/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-1891-19 од 25.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 009639885 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Смајовић Емир, Трнава, Нови Пазар.  

02/004142/19

Решењем ПС Мионица број 27-4-19 од 29.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010653659 издат од ПУ Ваљево 
на име Рангелов Дејан, Мионица, Мионица.  02/004143/19

Решењем ПС Прибој број 27-1-12-19 од 04.04.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007279924 издат од ПС Прибој 
на име Саковић Ернес, Прибој, Прибој.  02/004144/19

Решењем ПС Брус број 27-5-4-19 од 05.04.2019. проглаша-
ва се неважећим пасош број 013153809 издат од ПУ Крушевац 
на име Николић Наташа, Брус, Брус.  02/004145/19

Решењем ПС Лебане број 27-2112-19 од 29.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0099094643 издат од ПУ Ле-
сковац на име Здравковић Горан, Лебане, Лебане.  02/004146/19

Решењем ПУ Суботица број 27.1-63-19 од 04.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007586529 издат од ПУ Субо-
тица на име Ремсија Рахмани, Суботица, Суботица.  

02/004147/19
Решењем ПС Мајданпек број 27-4-19 од 04.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 00816550 издат од ПУ Бор на 
име Балабановић Никола, Рудна Глава, Мајданпек.  02/004148/19

Решењем ПС Топола број 27-1-19-04 од 01.04.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013002412 издат од ПУ Крагује-
вац на име Адамовић Милан, Топола, Топола.  02/004149/19

Решењем ПС Топола број 27-1-19-13 од 29.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013816034 издат од ПУ Крагује-
вац на име Јашаревић Дијана, Топола, Топола.  02/004150/19

Решењем ПС Тител број 27-3-13 од 11.04.2019. проглашава 
се неважећим пасош број 009607618 издат од ПС Тител на име 
Јовановић Драгослав, Гардиновци, Тител.  02/004151/19

Решењем ПУ Ниш број 27-6-104-19 од 02.04.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013473342 издат од ПУ Ниш на 
име Ранђеловић Никола, Ниш, Ниш.  02/004152/19

Решењем ПС Жабаљ број 27-10-19 од 04.04.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 00846251 издат од ПУ Нови Сад 
на име Цветковић Дуња, Госпођинци, Жабаљ.  02/004153/19

Решењем ПУ Пирот број 27-8-19 од 03.04.2019. проглаша-
ва се неважећим пасош број 008164053 издат од ПУ Пирот на 
име Павловић Биљанка, Бела Паланка, Бачка Паланка.  

02/004154/19
Решењем ПУ Кикинда број 86-287-3-3-16-19 од 14.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 013543851 издат од ПУ Ки-
кинда на име Шејн Небојша, Кикинда, Кикинда.  02/004155/19

Решењем ПУ Сомбор број 27-2188-19 од 02.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013678030 издат од ПУ Сом-
бор на име Настасић Недељко, Сонта, Сомбор.  02/004156/19

Решењем ПУ Чачак број 27-56-19 од 02.04.2019. проглаша-
ва се неважећим пасош број 008144244 издат од ПУ Чачак на 
име Татовић Алекасандар, Чачак, Чачак.  02/004157/19

Решењем ПУ Чачак број 27-1-8-19 од 26.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011285780 издат од ПУ Чачак на 
име Кривокућа Владан, Шуме, Ивањица.  02/004158/19

Решењем ПУ Шабац број 27-2037-19-1 од 27.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009662261 издат од ПУ Ша-
бац на име Остојић Ирена, Шабац, Шабац.  02/004159/19

Решењем ПУ Шабац број 27-2152-19-1 од 01.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007954104 издат од ПУ Ша-
бац на име Николић Сања, Поц. Метковић, Шабац.  02/004160/19

Решењем ПУ Шабац број 27-23151-19-1 од 15.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 0112402337 издат од ПУ 
Шабац на име Николић Дејан, Рибаре, Шабац.  02/004161/19

Решењем ПУ Лесковац број 27-2157-19-1 од 02.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 0089808879 издат од ПУ 
Лесковац на име Демировић Драган, Лесковац, Лесковац.  

02/004162/19
Решењем ПУ Сомбор број 12-27-31-2019 од 02.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 011885315 издат од ПУ 
Сомбор на име Прица Николина, Бачки Брестовац, Сомбор.  

02/004163/19
Решењем ПС Владимирци број 27-1566-19 од 07.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 010460529 издат од ПУ 
Шабац на име Ђаковић Павле, Владимирци, Владимирци.  

02/004164/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2105-19-1 од 02.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 010943880 издат од ПУ 
Лесковац на име Арифовић Марија, Лесковац, Лесковац.  

02/004165/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-89 од 30.01.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 009980316 издат од ПУ 
Крагујевац на име Голо Илинка, Крагујевац, Крагујевац.  

02/004166/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-88 од 30.01.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 01143217 издат од ПУ 
Крагујевац на име Башчаревић Драган, Крагујевац, Крагујевац.  

02/004167/19
Решењем ПС Лозница број 27-5580-18 од 16.08.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013305589 издат од ПУ Ша-
бац на име Коралић Павле, Лозница, Лозница.  02/004168/19

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2232-19-1 од 03.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013664050 издат од ПУ 
Крагујевац на име Вуковић Владимир, Шабац, Шабац.  

02/004169/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2211-19-1 од 03.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013204515 издат од ПУ Ша-
бац на име Граовчевић Иван, Шабац, Шабац.  02/004170/19

Решењем ПУ Шабац број 27-2210-19-1 од 03.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008168994 издат од ПУ Ша-
бац на име Павић Мирослав, Шабац, Шабац.  02/004171/19

Решењем ПС Бујановац број 27-45/19 од 27.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007266776 издат од ПС Буја-
новац на име Аземи Сами, Прибовац, Бујановац.  02/004172/19

Решењем ПС Бујановац број 27-44/19 од 27.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007501403 издат од ПС Буја-
новац на име Аземи Беса, Прибовац, Бујановац.  02/004173/19
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Решењем ПС Бујановац број 27-55/19 од 03.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008636138 издат од ПУ Бео-
град на име Глога Бајрам, Бујановац, Бујановац.  02/004174/19

Решењем ПС Бујановац број 27-56/19 од 03.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009894242 издат од ПУ Врање 
на име Идић Сехадете, Бујановац, Бујановац.  02/004175/19

Решењем ПС Бујановац број 27-54/19 од 03.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012977995 издат од ПУ Врање 
на име Агушевић Ваљдете, Равно Бучје, Бујановац.  

02/004176/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1220/19-62 од 27.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 009484945 издат од ПУ 
Врање на име Ајвази Виолета, Бујановац, Бујановац.  

02/004177/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1222/19-64 од 27.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 008483353 издат од ПУ 
Врање на име Куртеши Џемаил, Бујановац, Бујановац.  

02/004178/19
Решењем ПС Бујановац број 27-58/19 од 03.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008315055 издат од ПУ Врање 
на име Дермаку Кадруше, Бујановац, Бујановац.  02/004179/19

Решењем ПС Бујановац број 27-57/19 од 03.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009113314 издат од ПУ Бео-
град на име Морина Муаља, Бујановац, Бујановац.  02/004180/19

Решењем ПС Бујановац број 27-47/19 од 27.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012975756 издат од ПУ Врање 
на име Аземи Рене, Прибовац, Бујановац.  02/004181/19

Решењем ПС Бујановац број 27-46/19 од 27.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012419975 издат од ПУ Врање 
на име Аземи Адре, Прибовац, Бујановац.  02/004182/19

Решењем ПС Бујановац број 27-1217/19-59 од 27.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013188887 издат од ПУ 
Врање на име Рамизи Сеид, Лучане, Бујановац.  02/004183/19

Решењем ПС Бујановац број 27-1218/19-60 од 27.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013325351 издат од ПУ 
Врање на име Раифи Албан, Брезница, Бујановац.  02/004184/19

Решењем ПС Бујановац број 27-1219/19-61 од 03.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 011397994 издат од ПУ 
Врање на име Ћазими Афан, Кончуљ, Бујановац.  02/004185/19

Решењем ПС Бујановац број 27-1221/19-63 од 27.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013197389 издат од ПУ 
Врање на име Дураки Агим, Брезница, Бујановац.  02/004186/19

Решењем ПС Бујановац број 27-43/19 од 27.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007652307 издат од ПУ Врање 
на име Јусуфи Скендер, Велики Трновац, Велики Трновац.  

02/004187/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-53/19 од 23.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009414226 издат од ПУ Кра-
љево на име Николић Милана, Краљево, Краљево.  02/004188/19

Решењем ПУ Краљево број 27-1-59/19 од 03.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013203816 издат од ПУ Кра-
љево на име Филиповић Трајанка, Краљево, Краљево.  

02/004189/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-58/19 од 01.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011246847 издат од ПУ Кра-
љево на име Шмигић Станица, Ратина, Ратина.  02/004190/19

Решењем ПУ Краљево број 27-1-60/19 од 03.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011552955 издат од ПУ Кра-
љево на име Јевтовић Марко, Буковица, Краљево.  02/004191/19

Решењем ПУ Краљево број 27-1-40/19 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012955521 издат од ПУ Кра-
љево на име Марковић Бранко, Краљево, Краљево.  02/004192/19

Решењем ПУ Нови Сад број 27-144/19 од 02.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013889861 издат од ПУ Нови 
Сад на име Бошњак Александар, Нови Сад, Нови Сад.  

02/004193/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-141/19 од 01.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012932235 издат од ПУ Нови 
Сад на име Матичевић Снежана, Нови Сад, Нови Сад.  

02/004194/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-132/19 од 29.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012025729 издат од ПУ Нови 
Сад на име Пантелић Ивана, Нови Сад, Нови Сад.  02/004195/19

Решењем ПУ Нови Сад број 27-140/19 од 29.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013459153 издат од ПУ Нови 
Сад на име Басараба Данијела, Нови Сад, Нови Сад.  02/004196/19

Решењем ПС Бачка Паланка број 03-27-20/19 од 
02.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011360397 из-
дат од ПУ Београд на име Челик Милан, Бачка Паланка, Бачка 
Паланка.  02/004197/19

Решењем ПС Бачка Паланка број 03-27-21/19 од 
27.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 010645390 из-
дат од ПУ Нови Сад на име Хајек Дејан, Пивнице, Пивнице.  

02/004198/19
Решењем ПУ Сомбор број 000488303 од 02.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007268966 издат од ПУ Бео-
град на име Juhas Stevan, Сомбор, Сомбор.  02/004199/19

Решењем ПУ Сомбор број 27-44/19-35 од 04.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008050874 издат од ПУ Сом-
бор на име Томић Драган, Сомбор, Сомбор.  02/004200/19

Решењем ПУ Сомбор број 27-44/19-34 од 04.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008226479 издат од ПУ Сом-
бор на име Благојевић Милан, Сомбор, Сомбор.  02/004201/19

Решењем ПУ Београд број 27-444/19 од 29.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008154868 издат од ПУ Београд 
на име Ковачевић Здравко, Земун, Земун.  02/004202/19

Решењем ПУ Београд број 27-845/19 од 01.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010277814 издат од ПУ Београд 
на име Гочманац Владица, Земун, Земун.  02/004203/19

Решењем ПУ Београд број 27-7700/19 од 01.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008322384 издат од ПУ Бео-
град на име Маринковић Илија, Земун, Земун.  02/004204/19

Решењем ПУ Београд број 27-840/19 од 27.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012946484 издат од ПУ Београд 
на име Сулејмани Севдо, Земун, Земун.  02/004205/19

Решењем ПУ Београд број 27-855/19 од 27.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012053080 издат од ПУ Београд 
на име Маринквоић Никола, Земун, Земун.  02/004206/19

Решењем ПУ Београд број 27-205/19 од 23.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008612933 издат од ПУ Београд 
на име Мустафа Саља, Земун, Земун.  02/004207/19

Решењем ПУ Београд број 27-275/19 од 25.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008489874 издат од ПУ Београд 
на име Ивичић Дијана, Земун, Земун.  02/004208/19

Решењем ПУ Београд број 27-827/19 од 27.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012745894 издат од ПУ Београд 
на име Васић Александра, Мали Пожаревац, Мали Пожаревац.  

02/004209/19
Решењем ПУ Београд број 27-322/19 од 28.01.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 011196585 издат од ПУ Београд 
на име Тобџић Зоран, Бегаљица, Бегаљица.  02/004210/19

Решењем ПУ Београд број 27-342/19 од 28.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012514994 издат од ПУ Београд 
на име Илић Михаило, Рипањ, Рипањ.  02/004211/19

Решењем ПУ Београд број 27-576/19 од 13.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012308398 издат од ПУ Београд 
на име Јовановић Никола, Рипањ, Рипањ.  02/004212/19

Решењем ПУ Београд број 27-419/19 од 28.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009385187 издат од ПУ Београд 
на име Пејовић Светлана, Борча, Борча.  02/004213/19

Решењем ПУ Београд број 27-365/19 од 29.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009102587 издат од ПУ Београд 
на име Деспенић Анђела, Сремчица, Сремчица.  02/004214/19

Решењем ПУ Београд број 27-414/19 од 30.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012852375 издат од ПУ Београд 
на име Деспотовић Слободан, Орашац, Обреновац.  

02/004215/19
Решењем ПУ Београд број 27-7730/07 од 28.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013690529 издат од ПУ Бео-
град на име Симић Раде, Лештане, Лештане.  02/004216/19

Решењем ПУ Београд број 27-1098/19 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013755351 издат од ПУ Бео-
град на име Живановић Зоран, Ковачевац, Ковачевац.  

02/004217/19
Решењем ПУ Београд број 27-944/19 од 05.03.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 010028365 издат од ПУ Јагодина 
на име Митић Дарко, Јаково, Јаково.  02/004218/19

Решењем ПУ Београд број 27-1090/19 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008608901 издат од ПУ Бео-
град на име Аврамовић Драган, Болеч, Болеч.  02/004219/19

Решењем ПУ Београд број 27-659/17 од 08.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012890996 издат од ПУ Београд 
на име Неговановић Ивона, Бели Поток, Бели Поток.  

02/004220/19
Решењем ПУ Београд број 27-456/19 од 12.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 013321790 издат од ПУ Београд 
на име Илић Марија, Падинска Скела, Падинска Скела.  

02/004221/19
Решењем ПУ Београд број 27-669/19 од 18.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 013486699 издат од ПУ Београд 
на име Спасић Оливера, Калуђерица, Калуђерица.  02/004222/19

Решењем ПУ Београд број 27-946/19 од 01.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012699072 издат од ПУ Београд 
на име Симеуновић Бранислав, Калуђерица, Калуђерица.  

02/004223/19
Решењем ПС Темерин број 27-1/27-2018 од 15.11.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 007739955 издат од ПУ 
Нови Сад на име Царић Јово, Темерин, Темерин.  02/004224/19

Решењем ПУ Београд број 27-830/19 од 27.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009241780 издат од ПУ Београд 
на име Исмаиловић Роберт, Нови Београд, Нови Београд.  

02/004225/19
Решењем ПУ Београд број 27-672/19 од 19.02.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 011907888 издат од ПУ Београд 
на име Душић Саша, Умчари, Умчари.  02/004226/19

Решењем ПУ Београд број 27-726/19 од 18.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011675175 издат од ПУ Београд 
на име Радојевић Ненад, Сурчин, Сурчин.  02/004227/19

Решењем ПУ Београд број 27-723/19 од 19.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009595613 издат од ПУ Београд 
на име Јовановић Виолета, Јаково, Јаково.  02/004228/19

Решењем ПС Врбас број 27-62-19/19 од 03.04.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013292146 издат од ПУ Нови Сад 
на име Ангелески Биљана, Куцура, Куцура.  02/004229/19

Решењем ПС Ириг број 006553668 од 13.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013378844 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Нонковић Марина, Врдник, Врдник.  

02/004230/19
Решењем ПС Коцељева број 27-2291/19 од 05.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013752793 издат од ПС Коце-
љева на име Јанковић Зоран, Брдарица, Коцељева.  02/004231/19

Решењем ПУ Панчево број 27/1-62/2019 од 29.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 008836766 издат од ПУ 
Панчево на име Миладиновић Сенка, Панчево, Панчево.  

02/004232/19
Решењем ПС Стара Пазова број 27.2-22/19 од 27.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012847089 издат од ПУ 
Сремска Митровица на име Миленковић Дебора, Белегиш, Бе-
легиш.  02/004233/19

Решењем ПС Темерин број 27-1/26-2018 од 13.11.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 007932413 издат од ПУ 
Нови Сад на име Момчиловић Александар, Темерин, Темерин.  

02/004234/19

Решењем ПС Темерин број 27-1/25-2018 од 08.11.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 009639246 издат од ПУ 
Нови Сад на име Видовић Александар, Темерин, Темерин.  

02/004235/19
Решењем ПС Темерин број 205-5/6-19 од 11.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010098157 издат од ПС Теме-
рин на име Танасић Лука, Бачки Јарак, Бачки Јарак.  

02/004236/19
Решењем ПС Темерин број 27-1/24-2018 од 06.11.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 009450977 издат од ПУ 
Нови Сад на име Мелег Јанко, Темерин, Темерин.  02/004237/19

Решењем ПС Темерин број 27-1/23-2018 од 30.10.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 008279313 издат од ПУ 
Нови Сад на име Војин Милош, Темерин, Темерин.  

02/004238/19
Решењем ПС Темерин број 27-1/22-2018 од 23.10.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 009372449 издат од ПУ 
Нови Сад на име Вишковић Родољуб, Темерин, Темерин.  

02/004239/19
Решењем ПС Темерин број 27-1/7-19 од 01.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013340128 издат од ПУ Бео-
град на име Орлић Алекса, Нови Сад, Нови Сад.  02/004240/19

Решењем ПС Темерин број 27-1/6-19 од 21.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007540871 издат од ПУ Бео-
град на име Вујичић Милан, Сириг, Сириг.  02/004241/19

Решењем ПС Темерин број 27-1/5-19 од 07.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012999453 издат од ПУ Бео-
град на име Јерковић Милорад, Бачки Јарак, Бачки Јарак.  

02/004242/19
Решењем ПС Темерин број 27-1/4-19 од 11.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010494645 издат од ПУ Бео-
град на име Чутурила Ана, Темерин, Темерин.  02/004243/19

Решењем ПС Темерин број 008407501 од 30.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008407501 издат од ПУ Београд 
на име Станковић Бранислав, Темерин, Темерин.  02/004244/19

Решењем ПС Темерин број 27-1/2-19 од 14.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007616352 издат од ПУ Бео-
град на име Бијелић Марија, Темерин, Темерин.  02/004245/19

Решењем ПС Темерин број 27-1/1-19 од 14.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013309753 издат од ПУ Бео-
град на име Лукач Ђуро, Темерин, Темерин.  02/004246/19

Решењем ПС Темерин број 27-1/30-18 од 26.12.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011092390 издат од ПУ Бео-
град на име Белеслин Жељко, Темерин, Темерин.  02/004247/19

Решењем ПС Темерин број 27-1/29-18 од 21.12.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007297343 издат од ПУ Нови 
Сад на име Ступар Љуба, Темерин, Темерин.  02/004248/19

Решењем ПС Темерин број 27-1/28-18 од 12.04.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007264906 издат од ПУ Бео-
град на име Ковачевић Стефан, Бачки Јарак, Бачки Јарак.  

02/004249/19
Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-17/19 од 08.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012600961 издат од ПУ 
Пријепоље на име Дјелид Таха, Пријепоље, Пријепоље.  

02/004250/19
Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-16/19 од 05.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 013293731 издат од ПУ 
Пријепоље на име Љубојевић Јелена, Ивање, Пријепоље.  

02/004251/19
Решењем ПС Власотинце број 27-181/19 од 10.01.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 009235274 издат од ПУ 
Лесковац на име Стојјковић Влајко, Ладовица, Власотинце.  

02/004252/19
Решењем ПС Власотинце број 27-8852/18 од 04.12.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 013313339 издат од ПУ 
Лесковац на име Митровић Иван, Батуловац, Власотинце.  

02/004253/19
Решењем ПС Власотинце број 27-681/19 од 30.01.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 009644115 издат од ПУ Ле-
сковац на име Јовић Срђан, Орашје, Власотинце.  02/004254/19

Решењем ПС Власотинце број 27-2000/19 од 25.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 011236635 издат од ПУ 
Лесковац на име Цекић Марко, Власотинце, Власотинце.  

02/004255/19
Решењем ПС Власотинце број 27-2116/19 од 02.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012007362 издат од ПУ 
Лесковац на име Синадиновић Саша, Власотинце, Власотинце.  

02/004256/19
Решењем ПС Власотинце број 27-1278/19 од 25.02.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012371989 издат од ПУ 
Лесковац на име Поповић Бојан, Власотинце, Власотинце.  

02/004257/19
Решењем ПС Власотинце број 27-1022/19 од 12.02.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 010615316 издат од ПУ 
Лесковац на име Младеновић Горан, Власотинце, Власотинце.  

02/004258/19
Решењем ПС Власотинце број 27-1118/19 од 18.02.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 013310830 издат од ПУ 
Лесковац на име Илић Перица, Власотинце, Власотинце.  

02/004259/19
Решењем ПС Власотинце број 27-96/19 од 08.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012845853 издат од ПУ Леско-
вац на име Коцић Александар, Власотинце, Власотинце.  

02/004260/19
Решењем ПС Власотинце број 27-600/19 од 28.01.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012444329 издат од ПУ 
Лесковац на име Станковић Славољуб, Власотинце, Власотинце.  

02/004261/19
Решењем ПС Власотинце број 27-95/19 од 08.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013343754 издат од ПУ Леско-
вац на име Стаменковић Зоран, Власотинце, Власотинце.  

02/004262/19
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Решењем ПС Власотинце број 27-8966/18 од 10.12.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 013072812 издат од ПУ Ле-
сковац на име Костадиновић Југослав, Власотинце, Власотинце.  

02/004263/19
Решењем ПС Власотинце број 27-9247/18 од 20.12.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 007726500 издат од ПУ 
Лесковац на име Цветковић Иван, Власотинце, Власотинце.  

02/004264/19
Решењем ПС Власотинце број 27-179/19 од 10.01.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 009490807 издат од ПУ Ле-
сковац на име Станојевић Мирослав, Власотинце, Власотинце.  

02/004265/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-154/19 од 09.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012146386 издат од ПУ Нови 
Сад на име Човић Милан, Нови Сад, Нови Сад.  02/004266/19

Решењем ПУ Нови Сад број 27-151/19 од 09.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008414890 издат од ПУ Нови 
Сад на име Мишурић Данијела, Нови Сад, Нови Сад.  

02/004267/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-152/19 од 09.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009885433 издат од ПУ Нови 
Сад на име Башић Срђан, Нови Сад, Нови Сад.  02/004268/19

Решењем ПУ Смедерево број 27-194/18 од 26.04.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 011990297 издат од ПУ Сме-
дерево на име Нанчески Игор, Смедерево, Смедерево.  

02/004269/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-53/2019 од 05.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012389338 издат од ПУ 
Смедерево на име Сиљаноски Јован, Смедерево, Смедерево.  

02/004270/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-46/19 од 01.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008324753 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Радосављевић Младен, Пожаревац, Пожаревац.  

02/004271/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-45/19 од 01.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013144254 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Мурина Адријан, Пожаревац, Пожаревац.  

02/004272/19
Решењем ПУ Суботица број 27.1-57/19 од 02.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012473774 издат од ПУ Субо-
тица на име Њерш Санела, Суботица, Суботица.  02/004273/19

Решењем ПУ Суботица број 27.1-61/19 од 02.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009423459 издат од ПУ Субо-
тица на име Антуновић Андреа, Суботица, Суботица.  

02/004274/19
Решењем ПУ Суботица број 27.1-60/19 од 02.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008375833 издат од ПУ Субо-
тица на име Секереш Игор, Суботица, Суботица.  02/004275/19

Решењем ПУ Суботица број 27.1-59/19 од 02.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013295920 издат од ПУ Субо-
тица на име Ленђел Алберт, Суботица, Суботица.  02/004276/19

Решењем ПУ Суботица број 27.1-58/19 од 02.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013802717 издат од ПУ Субо-
тица на име Вуковић Ненад, Горњи Таванкут, Суботица.  

02/004277/19
Решењем ПС Прешево број 27-421/19 од 28.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013151347 издат од ПУ Врање 
на име Нуредини Баки, Рајинце, Прешево.  02/004278/19

Решењем ПС Прешево број 27-399/19 од 19.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008378315 издат од ПУ Врање 
на име Мемети Фахрије, Прешево, Прешево.  02/004279/19

Решењем ПС Прешево број 27-422/19 од 21.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012640979 издат од ПУ Врање 
на име Алиу Сенад, Прешево, Прешево.  02/004280/19

Решењем 27-28/19-1 број 27-28/19-1 од 22.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008681584 издат од ПУ Бор на 
име Вучићевић Милан, Неготин, Неготин.  02/004281/19

Решењем ПС Неготин број 27-29/19-1 од 25.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012853057 издат од ПУ Бор на 
име Моновић Горан, Душановац, Душановац.  02/004282/19

Решењем ПУ Чачак број 27-54/19 од 26.03.2019. проглаша-
ва се неважећим пасош број 010069423 издат од ПУ Чачак на 
име Чакаревић Жељко, Љубић, Чачак.  02/004283/19

Решењем ПУ Чачак број 27-55/19 од 27.03.2019. проглаша-
ва се неважећим пасош број 013261757 издат од ПУ Чачак на 
име Сушац Нада, Чачак, Чачак.  02/004284/19

Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2174/19 од 02.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 011790036 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Суљковић Наја, Нови Пзар, Нови Пазар.  

02/004285/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2109/19 од 28.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 013354814 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Муратовић Анеса, Нови Пзар, Нови Пазар.  

02/004286/19
Решењем ПС Варварин број 27-16/19 од 22.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011786801 издат од ПУ Кру-
шевац на име Панзаловић Славко, Обреж, Обреж.  02/004287/19

Решењем ПС Варварин број 27-15/19 од 22.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011085108 издат од ПУ Кру-
шевац на име Панзаловић Марија, Обреж, Обреж.  02/004288/19

Решењем ПС Власотинце број 27-1827/19 од 18.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 0085455019 издат од ПУ 
Београд на име Миленковић Јован, Власотинце, Власотинце.  

02/004289/19
Решењем ПС Лајковац број 27-2-3/19 од 02.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013227371 издат од ПУ Ваље-
во на име Јовановић Ненад, Лајковац, Лајковац.  02/004290/19

Решењем ПС Трстеник број 27-1-12 од 20.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013203502 издат од ПУ Круше-
вац на име Тодоровић Марко, Јасиковица, Трстеник.  

02/004291/19

Решењем ПС Трстеник број 27-5-2/19 од 25.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013557642 издат од ПУ Кру-
шевац на име Смаиловић Драгица, Шошиће, Брус.  02/004292/19

Решењем ПУ Кикинда број 27-3-3-14/19 од 14.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012268083 издат од ПУ Кикин-
да на име Крстић Сузана, Кикинда, Кикинда.  02/004293/19

Решењем ПС Бечеј број 27-6/12/2019 од 03.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012220601 издат од Координа-
циона управа на име Стајки Хајруш, Бечеј, Бечеј.  02/004294/19

Решењем ПС Љубовија број 27-1823/19 од 19.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011822651 издат од ПУ Ша-
бац на име Николић Ненад, Црнче, Љубовија.  02/004295/19

Решењем ПС Прибој број 27-1-11/19 од 28.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007972947 издат од ПС Прибој 
на име Клисура Бобан, Прибој, Прибој.  02/004296/19

Решењем ПУ Нови Пазар број 004732497 од 03.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 011555904 издат од ПУ 
Београд на име Бошњак Азра, Нови Пазар, Нови Пазар.  

02/004297/19
Решењем ПУ Врање број 27-32/18 од 25.07.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 011422258 издат од ПУ Врање на 
име Дејановић Никола, Врбово, Владичин Хан.  02/004298/19

Решењем ПС Алибунар број 27-2319-19-20 од 30.01.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 009336460 издат од ПУ 
Панчево на име Стевић Слађан, Владимировац, Алибунар.  

02/004299/19
Решењем ПС Топола број 27-1-19-15 од 08.04.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 01337006 издат од ПУ Крагује-
вац на име Мијовић Јована, Белосавац, Топола.  02/004300/19

Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-18-19 од 11.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 008700345 издат од ПУ 
Пријепоље на име Чпајак Славојка, Велика Жупа, Пријепоље.  

02/004301/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-62-19 од 04.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013288115 издат од ПУ Кра-
љево на име Вучићевић Надежда, Грдица, Краљево.  

02/004302/19
Решењем ПС Сјеница број 27-1679-19-1 од 12.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 010845003 издат од ПУ 
Београд на име Фековић Самир, Сјеница, Сјеница.  02/004303/19

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-92 од 30.01.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013246664 издат од ПУ 
Крагујевац на име Јовановић Мира, Крагујевац, Крагујевац.  

02/004304/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-79 од 30.01.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 008706945 издат од ПУ 
Крагујевац на име Обиљићи Назлија, Крагујевац, Крагујевац.  

02/004305/19
Решењем ПУ Ваљево број 27-5-19 од 04.04.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 012424871 издат од ПУ Ваљево 
на име Обрадовић Рајко, Мионица, Ваљево.  02/004306/19

Решењем ПС Сокобања број 205-11-47-19 од 29.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 010301113 издат од ПУ 
Зајечар на име Ћирић Драган, Сокобања, Соко Бања.  

02/004307/19
Решењем ПС Сокобања број 27-1-96-19 од 03.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012016098 издат од ПУ 
Зајечар на име Денковић Никола, Сокобања, Соко Бања.  

02/004308/19
Решењем ПС Бела Црква број 27-2-32-19 од 08.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 0012811859 издат од ПУ 
Панчево на име Мијуца Стефан, Бела Црква, Бела Црква.  

02/004309/19
Решењем ПС Србобран број 09-27-2-2-3-19 од 28.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 007661136 издат од ПУ 
Нови Сад на име Филиповић Душко, Србобран, Србобран.  

02/004310/19
Решењем ПС Жагубица број 27-5-19 од 05.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013650042 издат од ПС Жа-
губица на име Стојадиновић Микица, Изварице, Жагубица.  

02/004311/19
Решењем ПС Нови Сад број 27-153-19 од 10.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009318508 издат од ПС Нови 
Сад на име Ћато Александра, Футог, Футог.  02/004312/19

Решењем ПУ Лесковац број 27-2221-19-1 од 04.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 008168616 издат од ПУ Ле-
сковац на име Амзић Бајрам, Лесковац, Лесковац.  02/004313/19

Решењем ПУ Лесковац број 27-2271-19-1 од 08.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 01273082 издат од ПУ Ле-
сковац на име Шабановић Еменуел, Лесковац, Лесковац.  

02/004314/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2272-19-1 од 08.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 011799886 издат од ПУ 
Лесковац на име Шабановић Ђула, Лесковац, Лесковац.  

02/004315/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-16-19 од 29.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010899079 издат од ПУ Ниш 
на име Мехмети Индире, Доња Речица, Прокупље.  02/004316/19

Решењем ПУ Лесковац број 27-2300-19 од 08.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012362770 издат од ПУ Леско-
вац на име Костић Милица, Лебане, Лебане.  02/004317/19

Решењем ПУ Суботица број 27.1-67-19 од 09.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010028047 издат од ПУ Субо-
тица на име Фетахи Сеад, Суботица, Суботица.  02/004318/19

Решењем ПУ Суботица број 27.1-66-19 од 09.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0116377278 издат од ПУ Су-
ботица на име Кривокапић Сандра, Суботица, Суботица.  

02/004319/19
Решењем ПУ Суботица број 27.1-65-19 од 09.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013707648 издат од ПУ Субо-
тица на име Скендеровић Гордана, Суботица, Суботица.  

02/004320/19

Решењем ПУ Суботица број 27.1-64-19 од 09.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012574517 издат од ПУ Субо-
тица на име Малиновић Милица, Суботица, Суботица.  

02/004321/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2202-19-1 од 09.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 010317676 издат од ПУ 
Лесковац на име Николић Жаклина, Лесковац, Лесковац.  

02/004322/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2273-19-1 од 08.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 01328982 издат од ПУ Ле-
сковац на име Шабановић Кадрија, Лесковац, Лесковац.  

02/004323/19
Решењем ПС Житиште број 04-27-11-19 од 22.03.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 010296729 издат од ПУ 
Зрењанин на име Петровић Гордана, Житиште, Житиште.  

02/004324/19
Решењем ПС Житиште број 04-27-2-19 од 14.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008303990 издат од ПУ Ниш 
на име Коцић Милош, Торак, Житиште.  02/004325/19

Решењем ПС Житиште број 04-27-12-19 од 25.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 011654849 издат од ПУ 
Зрењанин на име Војновић Марко, Банатско Карађорђево, Жи-
тиште.  02/004326/19

Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2191-19 од 03.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 009598008 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Тотић Самир, Нови Пазар, Нови Пазар.  

02/004327/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-108-19 од 09.04.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 013117406 издат од ПУ Ниш на 
име Јовановић Стефан, Ниш, Ниш.  02/004328/19

Решењем ПУ Ниш број 27-6-106-19 од 08.04.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009087145 издат од ПУ Ниш на 
име Радуловић Тамара, Ниш, Ниш.  02/004329/19

Решењем ПУ Ниш број 27-6-107-19 од 08.04.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009462830 издат од ПУ Ниш на 
име Омеровић Меда, Ниш, Ниш.  02/004330/19

Решењем ПС Ивањица број 27-1-6-19 од 25.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012824205 издат од ПУ Чачак 
на име Перуничић Петар, Ивањица, Ивањица.  02/004331/19

Решењем ПС Ивањица број 27-1-10-19 од 08.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009098874 издат од ПУ Чачак 
на име Салевић Никола, Ивањица, Ивањица.  02/004332/19

Решењем ПС Рашка број 27-30-2019 од 04.04.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010856510 издат од ПУ Координа-
циона управа на име Бишевац Рајко, Рашка, Рашка.  02/004333/19

Решењем ПУ Зрењанин број 04-27-10-19 од 28.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 012779304 издат од ПУ 
Зрењанин на име Марин Јован, Ново Милошево, Зрењанин.  

02/004334/19
Решењем ПС Неготин број 27-30-19 од 26.03.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 012528979 издат од ПУ Бор на 
име Поповић Драган, Неготин, Неготин.  02/004335/19

Решењем ПС Врање број 27-178-18 од 12.12.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 010658025 издат од ПУ Београд 
на име Јашар Селимовић Фабијан, Врање, Врање.  02/004336/19

Решењем ПУ Врање број 27-32-19-36 од 01.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 0115854548 издат од ПУ Вра-
ње на име Селимовић Игор, Врање, Врање.  02/004337/19

Решењем ПУ Врање број 27-33-19-37 од 03.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008408669 издат од ПУ Врање 
на име Младеновић Ивица, Врање, Врање.  02/004338/19

Решењем ПУ Врање број 27-31-19535 од 26.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 01382557 издат од ПУ Врање 
на име Стошић Ђусум, Врање, Врање.  02/004339/19

Решењем ПУ Врање број 27-25-19-29 од 08.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008729864 издат од ПУ Врање 
на име Зумберовић Борис, Врањска бања, Врање.  02/004340/19

Решењем ПУ Врање број 27-26-19-30 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011847736 издат од ПУ Врање 
на име Ковачевић Драган, Врање, Врање.  02/004341/19

Решењем ПУ Врање број 27-28-19-32 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007300402 издат од ПУ Врање 
на име Станча Илић, Врање, Врање.  02/004342/19

Решењем ПУ Врање број 27-27-19-31 од 12.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013595850 издат од ПУ Врање 
на име Меметовић Мирослав, Врање, Врање.  02/004343/19

Решењем ПУ Краљево број 27-1-64-19 од 09.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 010055431 издат од ПУ Кра-
љево на име Антонијевић Томислав, Краљево, Краљево.  

02/004344/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-228-18 од 15.11.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012262111 издат од ПУ Кра-
љево на име Илић Димитрије, Краљево, Краљево.  02/004345/19

Решењем ПС Врбас број 27-62-20-19 од 09.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012804768 издат од ПУ Нови 
Сад на име Јововић Марко, Врбас, Врбас.  02/004346/19

Решењем ПС Алибунар број 27-2329-19-21 од 08.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013717855 издат од ПУ 
Панчево на име Танасковић Милорад, Бан. Карловац, Алибунар. 

 02/004347/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-2459-19 од 11.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 01299833 издат од ПУ Јагоди-
на на име Меховић Наташа, Јагодина, Јагодина.  02/004348/19

Решењем ПУ Нови Сад број 27-133-19 од 29.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012712663 издат од ПУ Нови 
Сад на име Пантелић Лана, Нови Сад, Нови Сад.  02/004349/19

Решењем ПУ Нови Сад број 27-653-18 од 04.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011748235 издат од ПУ Нови 
Сад на име Садику Емир, Нови Сад, Нови Сад.  02/004350/19

Решењем ПУ Краљево број 27-41-61-19 од 04.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013186954 издат од ПУ Кра-
љево на име Лазовић Памела, Адрани, Краљево.  02/004351/19



24 25. IV 2019. / 30
Решењем ПС Ариље број 27-1955/19 од 22.03.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 008236469 издат од ПС Ариље на 
име Симић Милош, Ариље, Ариље.  02/004352/19

Решењем ПС Ариље број 27-1947/19 од 21.03.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012440379 издат од ПС Ариље на 
име Ђурић Александар, Вране, Ариље.  02/004353/19

Решењем ПУ Сомбор број 11-27-2333/19 од 08.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 013348047 издат од ПУ 
Сомбор на име Геисер Александар, Сомбор, Сомбор.  

02/004354/19
Решењем ПУ Сомбор број 11-27-2289/19 од 05.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 009324995 издат од ПУ 
Сомбор на име Јеремић Ђорђе, Сомбор, Сомбор.  02/004355/19

Решењем ПУ Пожаревац број 27-47/19 од 04.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012540192 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Богдановић Томислав, Пожаревац, Пожаревац.  

02/004356/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-48/19 од 04.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012283044 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Петровић Јездимир, Трњане, Пожаревац.  

02/004357/19
Решењем ПС Богатић број 27-2338/19 од 17.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013763144 издат од ПУ Ша-
бац на име Чавић Зоран, Дубље, Дубље.  02/004358/19

Решењем ПУ Шабац број 27-1390/19-1 од 28.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008695821 издат од ПУ Ша-
бац на име Маловић Љубомирка, Шабац, Шабац.  02/004359/19

Решењем ПУ Шабац број 27-2177/19-1 од 03.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013857899 издат од ПУ Ша-
бац на име Алимпић Милан, Накучане, Шабац.  02/004360/19

Решењем ПУ Шабац број 27-2274/19-1 од 05.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 012806184 издат од ПУ Ша-
бац на име Мијаиловић Санела, Јеленча, Шабац.  02/004361/19

Решењем ПУ Шабац број 27-2341/19-1 од 09.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013799685 издат од ПУ Ша-
бац на име Васић Душан, Шабац, Шабац.  02/004362/19

Решењем ПС Сурдулица број 27-13/19 од 02.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013168162 издат од ПС Сур-
дулица на име Илић Јован, Ћурковица, Сурдулица.  02/004363/19

Решењем ПС Сурдулица број 27-14/19 од 04.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013699907 издат од ПУ Врање 
на име Николић Томас, Сурдулица, Сурдулица.  02/004364/19

Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2324/19 од 09.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 008616626 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Прељевић Зуља, Нови Пазар, Нови Пазар.  

02/004365/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2241/19 од 04.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 013664303 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Татаревић Фикрет, Нови Пазар, Нови Пазар.  

02/004366/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2363/19 од 09.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 011554833 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Бихорац Есад, Нови Пазар, Нови Пазар.  

02/004367/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2323/19 од 09.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 012686008 издат од ПУ 
Нови Пазар на име Зекавица Медина, Постење, Нови Пазар.  

02/004368/19
Решењем ПС Лозница број 27-2250/19 од 04.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 009296276 издат од ПУ Ша-
бац на име Фафулић Муша, Лозница, Лозница.  02/004369/19

Решењем ПС Лозница број 27-2311/19 од 08.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008156226 издат од ПУ Ша-
бац на име Николић Слободан, Лозница, Лозница.  02/004370/19

Решењем ПУ Јагодина број 27-19422019 од 03.04.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 010480633 издат од ПУ 
Јагодина на име Ђорђевић Сања, Параћин, Параћин.  

02/004371/19
Решењем ПС Параћин број 27-1773/19 од 27.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007957217 издат од ПУ Јаго-
дина на име Вучковић Ана, Параћин, Параћин.  02/004372/19

Решењем ПС Параћин број 27-1848/19 од 01.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008015953 издат од ПУ Јаго-
дина на име Лукић Биљана, Чепуре, Параћин.  02/004373/19

Решењем ПС Параћин број 27-1137/19 од 28.02.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008169120 издат од ПУ Јаго-
дина на име Витановић Војислав, Поповац, Параћин.  

02/004374/19
Решењем ПС Параћин број 27-1726/19 од 26.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011233450 издат од ПУ Јаго-
дина на име Пешерџић Андрија, Параћин, Параћин.  

02/004375/19
Решењем ПС Параћин број 27-1110/19 од 27.02.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012738787 издат од ПУ Јаго-
дина на име Армуш Виолета, Параћин, Параћин.  02/004376/19

Решењем ПС Параћин број 27-1614/19 од 21.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013594550 издат од ПУ Јаго-
дина на име Станојевић Дејан, Параћин, Параћин.  02/004377/19

Решењем ПС Параћин број 27-1657/19 од 22.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 007999995 издат од ПУ Јаго-
дина на име Димитријевић Ненад, Параћин, Параћин.  

02/004378/19
Решењем ПС Параћин број 27-1638/19 од 22.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 008298060 издат од ПУ Јаго-
дина на име Перовић Миодраг, Параћин, Параћин.  02/004379/19

Решењем ПС Сечањ број 27-14-9/19 од 03.04.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008361601 издат од ПУ Зрења-
нин на име Лаура Шајн, Јаша Томић, Јаша Томић.  02/004380/19

Решењем ПС Сечањ број 27-14-10/19 од 08.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011421125 издат од ПУ Зрења-
нин на име Николић Анушка, Сутјеска, Сутјеска.  02/004381/19

Решењем ПУ Чачак број 27-58/19 од 05.04.2019. проглаша-
ва се неважећим пасош број 0082725411 издат од ПУ Чачак на 
име Несторовић Драган, Трнава, Трнава.  02/004382/19

Решењем ПУ Кикинда број 27-3-15/19 од 14.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011831982 издат од ПУ Кикин-
да на име Кнежевић Жељко, Кикинда, Кикинда.  02/004383/19

Решењем ПС Кладово број 27-6/2019 од 19.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 008286672 издат од ПУ Бор на 
име Чазимовић Марина, Подвршка, Подвршка.  02/004384/19

Решењем ПС Пожега број 27-39/19 од 14.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 007854262 издат од ПУ Ужице на 
име Гордић Никола, Горобиље, Пожега.  02/004385/19

Решењем ПС Осечина број 27-2442/19 од 11.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011688420 издат од ПУ Ваље-
во на име Јовановић Божо, Гуњаци, Осечина.  02/004386/19

Решењем ПС Сјеница број 27-1618/19-1 од 11.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009261181 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Зимоњић Јасминка, Сјеница, Сјеница.  

02/004387/19
Решењем ПС Соко бања број 27-1-100/19 од 08.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 010896125 издат од ПУ 
Нови Сад на име Алић Војкан, Соко бања, Соко Бања.  

02/004388/19
Решењем ПС Пожега број 27-77/19 од 28.03.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 011429865 издат од ПУ Ужице на 
име Котарац Нада, Пожега, Пожега.  02/004389/19

Решењем ПС Сурдулица број 27-15/19 од 05.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013104268 издат од ПУ Врање 
на име Тончев Александра, Сурдулица, Сурдулица.  

02/004390/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-49/19 од 03.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 011779708 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Ајети Елвис, Костолац, Костолац.  02/004391/19

Решењем ПУ Прокупље број 27-19/19 од 29.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009474265 издат од ПУ Про-
купље на име Јовановић Радован, Бериље, Прокупље.  

02/004392/19
Решењем ПУ Чачак број 27-19/19 од 03.04.2019. проглаша-

ва се неважећим пасош број 009316887 издат од ПУ Чачак на име 
Игрутиновић Бранко, Горњи Милановац, Горњи Милановац.  

02/004393/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-18/19 од 27.03.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 012289353 издат од ПУ Про-
купље на име Стефановић Немања, Бериље, Прокупље.  

02/004394/19
Решењем ПУ Чачак број 27-57/19 од 02.04.2019. проглаша-

ва се неважећим пасош број 013846347 издат од ПУ Чачак на 
име Вукобић Дарко, Чачак, Чачак.  02/004395/19

Решењем ПУ Краљево број 27-19/19 од 20.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013056006 издат од ПУ Краљево 
на име Ђорђевић Јелена, Врњачка бања, Врњачка Бања.  

02/004396/19
Решењем ПС Вршац број 27-42/19 од 03.04.2019. прогла-

шава се неважећим пасош број 013827171 издат од ПУ Панчево 
на име Јовановић Роса, Вршац, Вршац.  02/004397/19

Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-66/19 од 28.03.2019. 
проглашава се неважећим пасош број 005394116 издат од ПУ 
Пријепоље на име Иглица Омер, Пријепоље, Пријепоље.  

02/004398/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-2138/19 од 

01.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013814537 
издат од ПУ Сремска Митровица на име Симић Драган, Ноћај, 
Сремска Митровица.  02/004399/19

Решењем ПУ Прокупље број 27-20/19 од 02.04.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 011825324 издат од ПУ Про-
купље на име Богдановић Снежана, Прокупље, Прокупље.  

02/004400/19
Решењем ПС Ковин број 27-2155-22/19 од 01.04.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 007619328 издат од ПУ Пан-
чево на име Журжинов Живан, Ковин, Ковин.  02/004401/19

Решењем ПС Параћин број 27-1720/19 од 26.03.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 013624310 издат од ПС Ражањ 
на име Михајловић Слађана, Параћин, Параћин.  02/004402/19

Решењем ПУ Бор број 27-25/19 од 04.04.2019. проглашава 
се неважећим пасош број 005219280 издат од ПУ Бор на име Ко-
човски Андреа, Бор, Бор.  02/004403/19

Решењем ПС Топола број 27-1/19-16 од 08.04.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 010962499 издат од ПУ Крагује-
вац на име Неранџић Ратко, Горња Трнава, Горња Трнава.  

02/004404/19
Решењем ПС Стара Пазова број 27.2-28/19 од 08.04.2019. 

проглашава се неважећим пасош број 013731005 издат од ПУ 
Сремска Митровица на име Ђукић Мирко, Нова Пазова, Нова 
Пазова.  02/004405/19

Решењем ПУ Београд број 27-5275/18 од 27.09.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009537435 издат од ПУ Бео-
град на име Хамзић Сенад, Младеновац, Младеновац.  

02/004406/19
Решењем ПУ Београд број 27-756/18 од 13.02.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 010531141 издат од ПУ Београд 
на име Весић Александра, Љубинић, Обреновац.  02/004407/19

Решењем ПУ Београд број 27-77/19 од 10.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 009158118 издат од ПУ Београд 
на име Живковић Смиљка, Обреновац, Обреновац.  02/004408/19

Решењем ПУ Београд број 27-5414/18 од 04.10.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011675683 издат од ПУ Бео-
град на име Станковић Драган, Пироман, Обреновац.  

02/004409/19
Решењем ПУ Београд број 27-6164/18 од 15.11.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 007230016 издат од ПУ Бео-
град на име Петровић Биљана, Жупањац, Лазаревац.  

02/004410/19

Решењем ПУ Београд број 27-5314/18 од 02.10.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010544006 издат од ПУ Бео-
град на име Ђорђевић Дарко, Дрен, Обреновац.  02/004411/19

Решењем ПУ Београд број 27-45/19 од 04.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 008379930 издат од ПУ Београд 
на име Дрини Драгослава, Рушањ, Рушањ.  02/004412/19

Решењем ПУ Београд број 27-5831/18 од 31.10.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009530486 издат од ПУ Бео-
град на име Николић Ненад, Калуђерица, Калуђерица.  

02/004413/19
Решењем ПУ Београд број 27-3798/18 од 22.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 013583266 издат од ПУ Бео-
град на име Ђорђевић Вера, Лазаревац, Лазаревац.  02/004414/19

Решењем ПУ Београд број 27-5228/17 од 27.09.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 010366053 издат од ПУ Бео-
град на име Јовановић Наташа, Лештане, Лештане.  

02/004415/19
Решењем ПУ Београд број 27-1167/15 од 27.11.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011987214 издат од ПУ Бео-
град на име Јоксимовић Александар, Барич, Барич.  

02/004416/19
Решењем ПУ Београд број 27-3070/18 од 11.06.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012256982 издат од ПУ Бео-
град на име Schmity Sadrija Bekim, Обилић, Обилић.  

02/004417/19
Решењем ПУ Београд број 27-5880/18 од 27.11.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012875807 издат од ПУ Бео-
град на име Исмаиловић Авдула, Земун, Земун.  02/004418/19

Решењем ПУ Београд број 27-6210/17 од 13.11.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 008515028 издат од ПУ Бео-
град на име Ђорђевић Милорад, Земун, Земун.  02/004419/19

Решењем ПУ Београд број 27-1058/16 од 10.12.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012440237 издат од ПУ Бео-
град на име Станојевић Стојша, Земун, Земун.  02/004420/19

Решењем ПУ Београд број 27-8351/17 од 04.10.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 010414661 издат од ПУ Бео-
град на име Бајрамовић Сабина, Земун, Земун.  02/004421/19

Решењем ПУ Београд број 27-2084/18 од 18.04.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009330752 издат од ПУ Бео-
град на име Бурмазовић Драган, Земун, Земун.  02/004422/19

Решењем ПУ Београд број 27-6513/18 од 03.12.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010607935 издат од ПУ Бео-
град на име Глишовић Александар, Земун, Земун.  02/004423/19

Решењем ПУ Београд број 27-2044/18 од 18.04.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011655975 издат од ПУ Бео-
град на име Јоцић Николина, Земун, Земун.  02/004424/19

Решењем ПУ Београд број 27-880/13 од 21.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011068494 издат од ПУ Београд 
на име Мустафић Бобан, Земун, Земун.  02/004425/19

Решењем ПУ Београд број 27-445/19 од 29.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 012265206 издат од ПУ Београд 
на име Угричић Сретен, Земун, Земун.  02/004426/19

Решењем ПУ Београд број 27-6888/18 од 26.12.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011470721 издат од ПУ Субо-
тица на име Хасани Хасан, Нови Београд, Нови Београд.  

02/004427/19
Решењем ПУ Београд број 27-6512/18 од 24.01.2019. про-

глашава се неважећим пасош број 010709070 издат од ПУ Бео-
град на име Хинди Самер Зоран, Нови Београд, Нови Београд.  

02/004428/19
Решењем ПУ Београд број 27-6551/18 од 05.12.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008602096 издат од ПУ Бео-
град на име Петковић Богдан, Београд, Београд.  02/004429/19

Решењем ПУ Београд број 27-6166/18 од 15.11.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010474414 издат од ПУ Бео-
град на име Новковић Миодраг, Београд, Београд.  02/004430/19

Решењем ПУ Београд број 27-6795/18 од 21.12.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010471400 издат од ПУ Бео-
град на име Мехмедова Маријана, Београд, Београд.  

02/004431/19
Решењем ПУ Београд број 27-5475/16 од 27.12.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013070682 издат од ПУ Бео-
град на име Јашари Џеврије, Београд, Београд.  02/004432/19

Решењем ПУ Београд број 27-293/18 од 19.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 010710421 издат од ПУ Београд 
на име Ејделинг Александар Климент, Београд, Београд.  

02/004433/19
Решењем ПУ Београд број 27-6493/17 од 24.11.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 009198848 издат од ПУ Бео-
град на име Ђокић Александра, Београд, Београд.  02/004434/19

Решењем ПУ Београд број 27-1322/14 од 21.08.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 011584903 издат од ПУ Бео-
град на име Ђурић Соња, Београд, Београд.  02/004435/19

Решењем ПУ Београд број 27-6573/18 од 07.12.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008993166 издат од ПУ Бео-
град на име Танић Стефан, Београд, Београд.  02/004436/19

Решењем ПУ Београд број 27-3391/18 од 29.06.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009236777 издат од ПУ Јаго-
дина на име Петровић милица, Београд, Београд.  02/004437/19

Решењем ПУ Београд број 27-147/19 од 14.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 011083985 издат од ПУ Београд 
на име Сахити Иснија, Београд, Београд.  02/004438/19

Решењем ПУ Београд број 27-380/19 од 25.01.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013239436 издат од ПУ Београд 
на име Живковић Кристина, Београд, Београд.  02/004439/19

Решењем ПУ Београд број 27-3685/18 од 13.07.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009389273 издат од ПУ Бео-
град на име Давидовић Милена, Београд, Београд.  02/004440/19

Решењем ПУ Београд број 27-718/19 од 14.02.2019. прогла-
шава се неважећим пасош број 013758627 издат од ПУ Београд 
на име Тодосијевић Тања, Београд, Београд.  02/004441/19
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Решењем ПУ Београд број 27-4952/18 од 17.09.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 007119191 издат од ПУ Бео-
град на име Куцељ Тамара, Београд, Београд.  02/004442/19

Решењем ПУ Београд број 27-6794/18 од 21.12.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011868991 издат од ПУ Бео-
град на име Шалај Сафер, Београд, Београд.  02/004443/19

Решењем ПУ Београд број 27-3915/10 од 17.01.2019. про-
глашава се неважећим пасош број 009389652 издат од ПУ Бео-
град на име Сахити Драгут, Београд, Београд.  02/004444/19

Решењем ПУ Београд број 27-6580/18 од 07.12.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009743330 издат од ПУ Бео-
град на име Савовић Иван, Београд, Београд.  02/004445/19

Решењем ПУ Београд број 27-5431/18 од 08.10.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010715189 издат од ПУ Бео-
град на име Дедовић Тамара, Београд, Београд.  02/004446/19

Решењем ПУ Београд број 27-3168/18 од 14.06.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009622457 издат од ПУ Бео-
град на име Габај Грабеж Игор, Београд, Београд.  02/004447/19

Решењем ПУ Београд број 27-6737/17 од 07.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 010074491 издат од ПУ Бео-
град на име Војиновић Драган, Београд, Београд.  02/004448/19

Решењем ПУ Београд број 27-5705/17 од 13.10.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 011915150 издат од ПУ Бео-
град на име Вељовић Никола, Београд, Београд.  02/004449/19

Решењем ПУ Београд број 27-5315/18 од 02.10.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010469393 издат од ПУ Бео-
град на име Вујичић Тања, Београд, Београд.  02/004450/19

– ИСПРАВЕ СТРАНАЦА –

Nick Eede, Београд, дипломатска лична карта BRT-242 
D14248 издата од Министарства спољних послова РС.  

03/000048/19
Lucy Maizels, Београд, дипломатска лична карта BRT-231 

D17691 издата од Министарства спољних послова РС.  
03/000049/19

– СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ –

Божић Владимир, Београд, Приправничка адвокатска леги-
тимација издата од Адвокатске Коморе Београд.  04/000238/19

Божић Владимир, Београд, Приправничка адвокатска леги-
тимација.  04/000239/19

Божић Владимир, Београд, Приправничка адвокатска леги-
тимација.  04/000240/19

Лазић Никола, Кучево, легитимација чувара шуме број 
3016, издата од Шумског газдинства „Северни Кучај” у Кучеву.  

04/000241/19
Dobergard d.o.o., Београд, службена легитимација приват-

ног обезбеђења бр. 13783 издата од Министарства унутрашњих 
послова РС, на име Николић Далибор.  04/000242/19

Dobergard d.o.o., Београд, легитимација службеника при-
ватног обезбеђења бр. 22838 издата од ПУ за град Београд. на 
име Минић Страхиња.  04/000243/19

Радосављевић Иван, Крагујевац, војна књижица.  
04/000244/19

Батрићевић  Ања, Београд, Адвокатска приправничка леги-
тимација, издата од Адвокатске коморе Београда.  04/000245/19

Влајковић Милан, Обреновац, војна књижица.  
04/000246/19

Мали Горан, Нови Сад, војна књижица БФ028644 издата 
од Министарство одбране , Војска Југославије.  04/000247/19

Алвировић Ђорђе, Београд, Значка службеног војног лица 
војне полиције, број 10366 издата од Управе Војне Полиције , 
Војске Србије.  04/000248/19

Perfect company d.o.o., Нови Београд, службена легити-
мација приватног обезбеђења бр. 25860 на име Рајчевић Ненад 
издата од МУП РС.  04/000249/19

Аркудинскиј Драговић Невенка, Београд, адвокатска леги-
тимација бр. 2888 издата од Адвокатска комора Београда.  

04/000250/19

– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –

Рекецки Весна, Земун, чек/ови бр. 4760635. издат/и од 
Raiffeisen bank a.d.  05/001148/19

Весић Снежана, Београд, чек/ови бр. 44884615, 4623, 4631, 
4640, 4658, 4666, 4674, 4682, 4690, 44884704 издат/и од Банка 
Поштанска штедионица а.д.  05/001149/19

Срђан Алексић, СО Косовска Митровица, чек/ови бр. 
0000248474462; 0000259651016; 0000259651024; 0000259651032; 
0000259651040; 0000259651057; 0000259651065; 0000259651073; 
0000259651081; 0000259651099; 0000259651107 издат/и од 
Komercijalna banka a.d.  05/001150/19

Јаковљевић Невена, Крагујевац, чек/ови бр. 0000013146617, 
0000093003611, 0000093003929 издат/и од Banka Intesa a.d.  

05/001151/19
Милановић Милица, Смедерево, чек/ови бр. 

0000224536680, 0000224536706, 0000224536714. издат/и од 
Komercijalna Banka a.d.  05/001152/19

Андрашић Варбара, Суботица, чек/ови бр. 5713177, 
5713178, 5713179, 5713180 издат/и од Raiffeisen banka a.d.  

05/001153/19
Владимир Ковачевић, СО Нови Београд, чек/ови бр. 

0000132453812; 0000132453820; 0000132453838; 0000132453846; 
0000132453853; 0000150923647; 0000150923654; 0000150923662; 
0000151240132; 0000151240140 издат/и од Banca Intesa a.d. 
Beograd.  05/001154/19

Радишић Славомир, Зуце, чек/ови бр. 829733252, 
829733260, 829733278, 829733286, 829733294 издат/и од 
Vojvođanske banke a.d.  05/001155/19

Урошевић Драган, Београд, чек/ови бр. 11072690, 
11072704. издат/и од Банка Поштанска штедионица а.д.  

05/001156/19

Лабовић Јелена, Раковица, чек/ови бр. 0000179312319 
0000179312327 0000179312335 0000183326511 0000183326529 
0000183326537 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/001157/19

Марић Александар, Београд, чек/ови бр. 4800179 издат/и 
од Raiffeisen bank a.d.  05/001158/19

Шумарац Татјана, Смедерево, чек/ови бр. 0000185120367, 
0000185120375 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/001159/19

Tрипуновић Слободан, Сурчин, чек/ови бр. 0000003786902 
издат/и од Societe Generale banka a.d.  05/001160/19

Поповић Александар, Зрењанин, чек/ови бр. 170391809, 
170391817, 170391825, 170391833 издат/и од Banca Intesa a.d.  

05/001161/19
Крунић Никола, Кикинда, чек/ови бр. 67268415, 67268423, 

67268431, 67268440, 67268458, 67268466, 67268747, 67268482, 
67268490, 67268504 издат/и од Банка Поштанска штедионица а.д.  

05/001162/19
Додић Елза, Београд, чек/ови бр. 2389363, 2389371, 

2389380, 2389398, 2389401 издат/и од Банке Поштанске штедио-
нице а.д.  05/001163/19

Кантар Драган, Београд, чек/ови бр. 76236119, 76236127, 
76236135, 76236143, 76236151, 76236160, 76236178, 76236186, 
76236208. издат/и од Банка Поштанска штедионица a.д.  

05/001164/19
Маринковић Љиљана, Крагујевац, чек/ови бр. 6217455 из-

дат/и од Raiffeisen bank a.d.  05/001165/19
Остојић Војислава, Пригревица, чек/ови бр. 

9000038072088, 9000038072096, 9000038072104 издат/и од 
Banca Intesa a.d.  05/001166/19

Ловић Вукадин, Београд, чек/ови бр. 0000092307065, 
0000230623795, 0000239741788, 0000239741796, 0000239741804, 
0000239741812, 0000239741820, 0000239741838, 0000239741846, 
0000239741853, 0000239741861, 0000239741879 издат/и од Ко-
мерцијална банка a.д.  05/001167/19

Калањ Мирјана, СО Палилула, Београд, чек/ови бр. 
39392011, 39392020, 39392038, 39392046, 39392054, 39392062, 
39392070, 39392089, 39392097, 39392100 издат/и од Банка По-
штанска штедионица a.д.  05/001168/19

Марковић Александар, Јагодина, чек/ови бр. 
00000164368581 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/001169/19

ГојачанинАлександар, Београд, чек/ови бр. 0000077957959 
издат/и од Banca Intesa a.d.  05/001170/19

Ђапић Дражан, Рума, чек/ови бр. 21104500, 32378036, 
32378051 издат/и од AIK Banka a.d.  05/001171/19

Пауновић Милан, Старо Село, чек/ови бр. 1393263 издат/и 
од Erste Bank a.d.  05/001172/19

Арацкић Златоје, Нови Сад, чек/ови бр. 0000049091432, 
0000049091440, 0000055752026, 0000055752034, 0000055752042, 
0000055752059, 0000055752067, 0000098488547, 0000098488554, 
0000098488562. издат/и од Banca Intesa a.d.  05/001173/19

Павковић Драгица, Нови Београд, чек/ови бр. 32235239, 
32235247, 32235255, 32235263 издат/и од Банка Поштанска ште-
дионица а.д.  05/001174/19

Ковачевић Горан, Уб, чек/ови бр. 00000003889950 издат/и 
од Banca Intesa a.d.  05/001175/19

Никић Драган, Београд, чек/ови бр. 0000160534152, 
0000160534160, 0000160534178, 0000160534186, 0000160534194 
издат/и од Banca Intesa a.d.  05/001176/19

Elektrometal plus d.o.o., Вршац, меница/е бр. AB 6187539 
издата/е од Грбић Бојан.  05/001177/19

Станковић Александар, Ниш, чек/ови бр. 78929 издат/и од 
Addiko Bank a.d.  05/001178/19

Дамљановић Жељко, Горњи Милановац, чек/ови бр. 
5100000755432 издат/и од Halkbank a.d.  05/001179/19

Боровићанин Александар, Београд, чек/ови бр. 3874153, 
3874154 издат/и од Erste Bank a.d.  05/001180/19

Новић Љиљана, Београд, чек/ови бр. 1210116 издат/и од 
Erste Bank a.d.  05/001181/19

Иван Десница, Нови Сад, чек/ови бр. 5724570 издат/и од 
UniCredit Bank Srbija a.d.  05/001182/19

Милошевић Светлана, Земун, чек/ови бр. 0000010087757 
издат/и од NLB banka a.d.  05/001183/19

Кантор Оскар, Нови Сад, чек/ови бр. 9000006588762, 
9000007080990 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/001184/19

Човић Јованка, Крагујевац, чек/ови бр. 0000080785827 из-
дат/и од Banka Intesa a.d.  05/001185/19

Андријашевић Марко, Београд, чек/ови бр. 0000109045815 
издат/и од Banca Intesa a.d.  05/001186/19

Сулејмани Бехадин, Београд, чек/ови бр. 0000174541003 
издат/и од Banca Intesa a.d.  05/001187/19

Шипка Миланка, Обреновац, чек/ови бр. 0000163992753 
издат/и од Banca Intesa a.d.  05/001188/19

Лаловић Никола, Београд, чек/ови бр. 0000058467085 изда-
т/и од Banca Intesa a.d.  05/001189/19

– ДОКУМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –

Малетин Васа, Нови Сад, полиса/е животног осигурања, 
бр. бр.1859706 издата/е од Wiener Stadtische.  06/000367/19

Миланов Драгана, Димитровград, полиса/е осигурања, бр. 
1000830 издата/е од Generali osiguranja Srbija.  06/000368/19

Јепуре Виктор, Војводинци, полиса/е осигурања, бр. 
2600435 издата/е од Generali osiguranja Srbija.  06/000369/19

Матејић Зоран, Пирот, полиса/е осигурања, бр. 1004103 
издата/е од Generali osiguranja Srbija.  06/000370/19

Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФО моторних возила 
Бгд., Београд, полиса/е ОБ-136-НБ, бр. 28343449 6 издата/е од 
Компаније Дунав осигурања а.д.о. ГФО мот. возила Бгд.  

06/000371/19
Компанија Дунав осигурање а.д.о. ГФО моторних возила 

Бгд., Београд, полиса/е ОБ-136-НБ, бр. 29536381 6 издата/е од 
Компаније Дунав осигурања а.д.о. ГФО мот. возила Бгд.  

06/000372/19

Компанија Дунав осигурање а.д.о. - ГФО Лесковац, Леско-
вац, полиса/е аутоодговорности, бр. 27567074, 27567075 издата/е 
од Компаније Дунав осигурања а.д.о. - ГФО Лесковац.  

06/000373/19
Компанија Дунав осигурање а.д.о. - ГФО Лесковац, Леско-

вац, зелена/е карта/е бр. 5438629, 5543571, 5543572, 5543573, 
5543574, 5543575 издата/е од Компаније Дунав осигурања а.д.о. 
- ГФО Лесковац.  06/000374/19

Компанија Дунав осигурање а.д.о. - ГФО Лесковац, Леско-
вац, зелена/е карта/е бр. 6605313, 6605314, 6605315, 6260686, 
6260687, 5728296 издата/е од Компаније Дунав осигурања а.д.о. 
- ГФО Лесковац.  06/000375/19

Компанија Дунав осигурање а.д.о. - ГФО Лесковац, Леско-
вац, зелена/е карта/е бр. 5543577, 5543387, 5543388, 5543389, 
5543390, 5543286, 6620096 издата/е од Компаније Дунав осигу-
рања а.д.о. - ГФО Лесковац.  06/000376/19

Хинић Милорад, Бачки Брестовац, полиса/е животног 
осигурања, бр. 40292466/245605 издата/е од Wiener Stadtische 
osiguranjа.  06/000377/19

Ћирић Ненад, Бор, полиса/е осигурања, бр. 2633050 издата-
/е од Generali osiguranjа Srbija.  06/000378/19

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –

Мијовић Сања, Крагујевац, сведочанство/а ОШ „Радоје 
Домановић” у Крагујевцу.  07/001440/19

Трајковић Тијана, Ниш, сведочанство/а VI, VII разреда ОШ 
„Учитељ Таса” у Нишу.  07/001441/19

Згајбуљ Дејан, Баваниште, сведочанство/а ОШ „Бора Ра-
дић” у Баваништу.  07/001442/19

Спасић Урош, Краљево, сведочанство/а за V,VI,VII,VIII ра-
зред ОШ IV Краљевачки батаљон у Краљеву.  07/001443/19

Марков Софија, Београд, сведочанство/а V разреда ОШ 
„Љуба Ненадовић” у Београду.  07/001444/19

Миљојчић Лазар, Крагујевац, ђачка књижица II циклуса 
„Трећег крагујевалког батаљона” у Крагујевцу.  07/001445/19

Краснић  Гзим, Београд, уверење O положеном основном 
образовању Ош Иван Гундулић у београду.  07/001446/19

Галовић Илија, Краљево, сведочанство/а о завршеном V 
разреду О.Ш. Браћа Вилотијевић из Краљева.  07/001447/19

Маринковић Тамара, Читлук, сведочанство/а VI разреда 
ОШ „Митрополит Михаило” у Соко Бањи.  07/001448/19

Пауновић Маријана, Апатин, сведочанство/а о завршеном 
другом циклусу функционалног основног образовања одраслих 
ОШ „Вук Караџић” у Бору.  07/001449/19

Кулачанин Тијана, Београд, сведочанство/а за пети разред 
ОШ „Бранко Ћопић” у Београду.  07/001450/19

Живковић Урош, Рача, сведочанство/а другог циклуса 
основног образовања петог разреда ОШ „Карађорђе” у Рачи.  

07/001451/19
Живковић Урош, Рача, сведочанство/а другог циклуса 

основног образовања шестог разреда ОШ „Карађорђе” у Рачи.  
07/001452/19

Рибаћ Сања, Рача, сведочанство/а другог циклуса основног 
образовања шестог разреда ОШ „Карађорђе” у Рачи.  

07/001453/19
Рибаћ Сања, Рача, сведочанство/а другог циклуса основног 

образовања седмог разреда ОШ „Карађорђе” у Рачи.  
07/001454/19

Раимовић Раим, Лесковац, сведочанство/а ОШ „Вожд Ка-
рађорђе” у Лесковцу.  07/001455/19

Станојловић Снежана, Баточина, сведочанство/а осмог ра-
зреда ОШ „Свети Сава” у Баточини.  07/001456/19

Рајић Ирена, Рача, сведочанство/а другог циклуса основ-
ног образовања петог разреда ОШ „Карађорђе” у Рачи.  

07/001457/19
Рајић Ирена, Рача, сведочанство/а другог циклуса основ-

ног образовања шестог разреда ОШ „Карађорђе” у Рачи.  
07/001458/19

Филиповић Перица, Ранилуг, сведочанство/а Основне шко-
ле 1985/86 године.  07/001459/19

Ђукић Душан, СО Звездара, сведочанство/а Седми разред 
ОШ Павле Савић у Београду.  07/001460/19

Ана Благојевић, Раковица, сведочанство/а V  разреда 
О.Ш.”Иво Андрић” у Београду.  07/001461/19

Јелић  Анастасија, Београд, сведочанство/а петог разреда 
ош двадесети октобар.  07/001462/19

Марковић Растко, Краљево, ђачка књижица ОШ Светозар 
Марковић у Краљеву, други циклус.  07/001463/19

Милановић Валентина, Крушевац, сведочанство/а ОШ 
„Станислав Бинички” у Јасици.  07/001464/19

Леовац Ерика, Бор, дупликат сведочанства бр. 339 ОШ 
„Станоје Миљковић” у Брестовцу одељење у Шарбановцу.  

07/001465/19
Павловић Наташа, Крушевац, сведочанство/а ОШ „Бранко 

Радичевић” у Крушевцу.  07/001466/19
Мучиловић Саша, Божевац, сведочанство/а VII и VIII ра-

зреда ОШ „Вељко Дугошевић” у Турији.  07/001467/19
Мучиловић Саша, Божевац, уверење о обављеном завр-

шном испиту ОШ „Вељко Дугошевић” у Турији.  07/001468/19
Мучиловић Саша, Божевац, сведочанство/а о завршеном 

основном образовању и васпитању ОШ „Вељко Дугошевић” у 
Турији.  07/001469/19

Вученовић Славица, Крагујевац, сведочанство/а ОШ „Жи-
вадинка Дивац” у Крагујевцу.  07/001470/19

Гарчевић Лука, Београд, сведочанство/а 5.разреда 
ОШ”Милан Ђ.Милићевић”,Београд.  07/001471/19

Аметовић Данијел, Бојник, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Станимир Вељковић Зеле” у Бојнику.  07/001472/19

Миладиновић Славољуб, Крепољин, сведочанство/а 
Основне школе.  07/001473/19

Јовановић Диана, Гроцка, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Иво Лола Рибар” у Бегаљици.  07/001474/19
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Јовановић Диана, Гроцка, сведочанство/а V и VI разреда 

ОШ „Иво Лола Рибар” у Бегаљици.  07/001475/19
Јовановић Драгана, Гроцка, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Иво Лола Рибар” у Бегаљици.  07/001476/19
Јовановић Драгана, Гроцка, сведочанство/а VI разреда ОШ 

„Иво Лола Рибар” у Бегаљици.  07/001477/19
Николић Мила, Брусник, сведочанство/а ОШ „Јован Јова-

новић Змај” у Салашу.  07/001478/19
Миловановић Саша, Александровац, сведочанство/а ОШ 

„Иво Лола Рибар” у Александровцу.  07/001479/19
Грујић Тамара, Београд, ђачка књижица Издата од Филип 

Вишњић у Београду.  07/001480/19
Алберт  Ли, Врачар, Београд, ђачка књижица I-VIII разреда 

основне школе”Јован Миодраговић” у Београду.  07/001481/19
Перовић Алекса, Београд, сведочанство/а Сведочанство за 

пети разред О.Ш Десанка Максимовић у Београду.  07/001482/19
Митровић Слађана, Блажево, сведочанство/а ОШ „Вук Ка-

раџић” у Блажеву.  07/001483/19
Ристић Биљана, Вучје, сведочанство/а ОШ „Радоје Дома-

новић” у Бошњацу.  07/001484/19
Ђорђевић Желимир, Суботица, сведочанство/а ОШ „Моша 

Пијаде” у Нишу.  07/001485/19
Микшић Зоран, Мелница, сведочанство/а Основне школе 

1996/1997 године.  07/001486/19
Миловановић Живка, Бадовинци, сведочанство/а ОШ 

„Краљ Александар Карађорђевић” у Прњавору.  07/001487/19
Фазекаш  Моника, Суботица, сведочанство/а ОШ „Иво 

Лола Рибар” у Суботици.  07/001488/19
Адамовић Немања, Београд, сведочанство/а за  VI и VII ра-

зред О.Ш. Деспот Стефан Лазаревић у Београду.  07/001489/19
Топаловић Марко, Ужице, сведочанство/а Прва основна 

школа Краља Петра I, Ужице.  07/001490/19
Ваљаревић Иван, Београд, ђачка књижица OШ Уједињене 

Нације у Београду II циклус.  07/001491/19
Семиз Светлана, Шабац, сведочанство/а ОШ „Мика Ми-

тровић” у Богатићу.  07/001492/19
Јовић Александра, Книћанин, сведочанство/а ОШ „Стеван 

Книћанин” у Книћанину.  07/001493/19
Хениг Славица, Крагујевац, сведочанство/а ОШ „Радоје 

Домановић” у Крагујевцу.  07/001494/19
Бакош Золтан, Суботица, сведочанство/а ОШ”Сечењи 

Иштван” у Суботици.  07/001495/19
Петровић Урош, Београд, сведочанство/а Сведочанство за 

шести ,седми и осми разред О.Ш Јанко Веселиновић у Београду.  
07/001496/19

Петровић Урош, Београд, уверење Уверење о завршеном 
основном образовању, О.Ш Јанко Веселиновић у Београду.  

07/001497/19
Касемовић Имран, СО Палилула, Београд, ђачка књижица 

Други циклус ОШ Зага Маливук у Београду.  07/001498/19
Зонаи Инес, Суботица, сведочанство/а V разреда ОШ”Се-

чењи Иштван” у Суботици.  07/001499/19
Константиновић Јелена Итана, Београд, сведочанство/а VI 

разреда ОШ „Радоје Домановић” у Београду.  07/001500/19
Ослански Вивиен, Суботица, сведочанство/а VI разреда 

ОШ” Сечењи Иштван” у Суботици.  07/001501/19
Стојковић Мина, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ 

„Деспот Стефан Лазаревић” у Београду.  07/001502/19
Секереш Алекс, Суботица, сведочанство/а VI разред ОШ 

„Сечењи Иштван” у Суботици.  07/001503/19
Босанчић Милош, Обровац, сведочанство/а о завршеном 

основном образовању Основна школа „Веселин Маслеша“у Бач-
кој Паланци.  07/001504/19

Митровић Љиљана, Крагујевац, сведочанство/а ОШ „Ратко 
Павловић” Власина Рид.  07/001505/19

Ивковић Данијела, Пожаревац, сведочанство/а ОШ „Свети 
Сава” у Пожаревцу.  07/001506/19

Стаменковић Кристијан, Пожаревац, сведочанство/а ОШ 
„Свети Сава” у Пожаревцу.  07/001507/19

Шаћировић Шефки, Београд, сведочанство/а 5., 6. и 7. ра-
зреда ОШ Исидора Секулић у Београду.  07/001508/19

Ћузовић Маргита Маша, Београд, сведочанство/а 5.разре-
да ОШ”Јелена Ћетковић”,Београд.  07/001509/19

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –

Кошар Катарина, Крагујевац, диплома „Прве техничке 
школе” у Крагујевцу.  08/003953/19

Хаџибулић Сеад, Нови Пазар, сведочанство/а Средња Ко-
жарско-текстилна школа у Новом Пазару, за I разред.  

08/003954/19
Хаџибулић Сеад, Нови Пазар, сведочанство/а Средња Ко-

жарско-текстилна школа у Новом Пазару, II разред.  
08/003955/19

Хаџибулић Сеад, Нови Пазар, сведочанство/а Средња Ко-
жарско-текстилна школа у Новом Пазару, III разред.  

08/003956/19
Миновић Дејан, Краљево, диплома Шумарске школе у 

Краљеву, смер столар, издата школске 1995/1996.  08/003957/19
Цвијовић Љиљана, Вршац, диплома о завршеном  ШЦ „ 

Милош Попов Клима”, школске 1988/89 у Вршцу.  08/003958/19
Арсић Бојан, Смедерево, сведочанство/а I II III и IV разре-

да Средње школе унутрашњих послова.  08/003959/19
Арсић Бојан, Смедерево, диплома Средње школе унутра-

шњих послова у Смедереву.  08/003960/19
Живановић Тамара, Београд, сведочанство/а првог,друго-

г,трећег и четвртог разреда Опште гимназије Милутин Милан-
ковић у Београду.  08/003961/19

Живановић Тамара, Београд, диплома Опште гимназије 
Милутин Миланковић у Београду.  08/003962/19

Јоковић Гојко, Обреновац, диплома Аутомобилски школ-
ски Центар у Земуну. К.В  возач моторних возила друмског сао-
браћаја.  08/003963/19

Фаркаш Шандор, Бачко Градиште, диплома средње ма-
шинске школе у Новом Саду.  08/003964/19

Илић Ивана, Пожаревац, диплома Медицинске школе у 
Пожаревцу.  08/003965/19

Ђорђевић Југослав, Врање, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Гимназије „Бора Станковић” у Врању.  08/003966/19

Манчић Јован, Београд, диплома Диплома трећег степена 
средње Трговачке школе у Београду, смер трговац.  08/003967/19

Ристић Горан, Лесковац, сведочанство/а IV разреда елек-
тротехничке школе „Никола Тесла” у Нишу.  08/003968/19

Остојић Томислав, Обреновац, сведочанство/а I,II,III и IV 
године СШ Пољопривредно хемијска школа у Обреновцу.  

08/003969/19
Остојић Томислав, Обреновац, диплома СШ Пољопри-

вредно хемијсака школа у Обреновцу.  08/003970/19
Јовановић Неда, Земун, сведочанство/а из прве,друге,тре-

ће,четврте године.  Графичке школе Нови Београд.  08/003971/19
Бреско Соња, Чукарица, сведочанство/а СШ Графичка 

Школа на Новом Београду 
I,II,III и IV разред.  08/003972/19
Бреско Соња, Чукарица, диплома СШ Графичка Школа на 

Новом Београду.  08/003973/19
Петровић Мирослав, Сирча, сведочанство/а IV разреда 

МТШ „14. октобар” у Краљеву.  08/003974/19
Петровић Мирослав, Сирча, диплома МТШ „14. октобар” 

у Краљеву.  08/003975/19
Ђорђевић Југослав, Врање, диплома Гимназије „Бора 

Станковић” у Врању.  08/003976/19
Бустић Марко, Београд, диплома Техничка школа Змај.  

08/003977/19
Жујовић Маја, Краљево, диплома Шумарске школе у Кра-

љеву, смер Тапетар-декоратер, издата 1998/1999 год.  
08/003978/19

Величковић Александар, Врање, сведочанство/а I разреда 
Хемијско технолошке школе у Врању, смер текстилни техничар 
1994/1995. године.  08/003979/19

Величковић Александар, Врање, диплома II разреда Хе-
мијско технолошке школе у Врању, смер текстилни техничар 
1995/1996. године.  08/003980/19

Величковић Александар, Врање, диплома Хемијско тех-
нолошке школе у Врању, смер текстилни радни ткач 1996/1997. 
године.  08/003981/19

Ђорић Данијела, Ниш, диплома гимназије „Бора Станко-
вић” у Нишу.  08/003982/19

Пешерџић Невена, Параћин, диплома Гимназије у Параћину. 
 08/003983/19

Смиљанић Стефан, Београд, диплома Гимназије „Милутин 
Миланковић” у Београду.  08/003984/19

Савић Предраг, Сурдулица, диплома Техничке школе „Ни-
кола Тесла” у Сурдулици.  08/003985/19

Савичић Алекса, Београд, сведочанство/а II разреда Пете 
београдске гимназије.  08/003986/19

Антонијевић Никола, Младеновац, диплома Техничке шко-
ле Змај у Београду.  08/003987/19

Василов Александар, Ниш, диплома ГТШ „Неимар” у 
Нишу.  08/003988/19

Милутин Нововић, Земун, диплома Средња техничка ПТТ 
школа, у Београду.  08/003989/19

Маринковић Нађа, Банатски Карловац, сведочанство/а I, II, 
III и IV разреда Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадо-
вић ” у Алибунару.  08/003990/19

Маринковић Нађа, Банатски Карловац, диплома Економ-
ско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић ” у Алибунару.  

08/003991/19
Филиповић Алекса, Куршумлија, сведочанство/а I, II, III и 

IV разреда Гимназије у Куршумлији.  08/003992/19
Филиповић Алекса, Куршумлија, диплома Гимназије у 

Куршумлији.  08/003993/19
Иванковић Иван, Ваљево, диплома Гимназије 74/75.  

08/003994/19
Милорадовић Марко, Ћуприја, диплома Гимназије у Ћу-

прији.  08/003995/19
Младеновић Божидар, Пожаревац, диплома Гимназије у 

Пожаревцу.  08/003996/19
Бибић Љиљана, Смедерево, диплома Гимназије у Смедереву. 

 08/003997/19
Костадиновић Милица, Пожаревац, диплома Гимназије у 

Пожаревцу.  08/003998/19
Марковић Драган, Велики Поповић, диплома ЕТШ „Нико-

ла Тесла” у Јагодини.  08/003999/19
Марјански Петар, Зрењанин, диплома Техничке школе у 

Зрењанину.  08/004000/19
Мандрицојевић Миљенка, Зајечар, диплома Техничке шко-

ле у Зајечару.  08/004001/19
Павловић Јелена, Београд, диплома XV Београдске гимназије.  

08/004002/19
Миљановић  Горана, Земун, диплома Девете београдске 

гимназије.  08/004003/19
Пајовић Катарина, Краљево, диплома о завршеној Шумарске 

школе из Краљева смер Грађевински техничар издата 1994 год.  
08/004004/19

Кокановић Дијана, Лешница, сведочанство/а I II III и IV 
разреда Средње економске школе у Лозници.  08/004005/19

Николић Драгана, Јаша Томић, диплома ЕТШ „Јован Трај-
ковић” у Зрењанину.  08/004006/19

Јанковић Сузана, Власотинце, диплома Средње економске 
школе у Власотинцу.  08/004007/19

Мандић Драган Владимир, Нова Варош, диплома Технич-
ке школе у Новој Вароши.  08/004009/19

Ђурић Дејан, Ратина, диплома Средње школе унутрашњих 
послова у Вучитрну.  08/004010/19

Млађен Небојша, Станишић, уверење Средње школе 
2010/2011 - кувар специјалиста.  08/004011/19

Благојевић Мирјана, Бор, диплома Гимназије - Зајечар у 
Бољевцу.  08/004012/19

Ивановић Сања, Божевац, сведочанство/а I разреда Еко-
номско трговинске школе у Пожаревцу.  08/004013/19

Марковић Љубица, Инђија, сведочанство/а I разреда Обра-
зовног центра „Иво Лола Рибар” у Инђији.  08/004014/19

Матијашевић Јелена, Лучани, диплома Средње школе 
„Драгачево” у Гучи.  08/004015/19

Петровић Маринел, Алибунар, диплома Економско-трго-
винске школе „Доситеј Обрадовић” у Алибунару.  08/004016/19

Барањ Дејан, Београд, диплома издата од ,,Угоститељско-
-туристичка школа,, у Београду.  08/004017/19

Џамбас Петар, Бечеј, диплома економске трговинске школе 
у Бечеју.  08/004018/19

Данић Синиша, Кикинда, диплома Техничке школе у Ки-
кинди.  08/004019/19

Богићевић Мирјана, Лучани, диплома Гимназије у Чачку.  
08/004020/19

Цолев Дејан, Димитровград, диплома Гимназије „Св. Ки-
рило и Методије” у Димитровграду.  08/004021/19

Благојевић Мирјана, Топлички крај, сведочанство/а I, II, III 
и IV разреда Гимназије.  08/004022/19

Благојевић Мирјана, Топлички крај, диплома Гимназије.  
08/004023/19

Миљковић Драгослав, Ниш, сведочанство/а I разреда 
Заједничке основе средња школа „9. мај” у Нишу, школске 
1981/82.  08/004024/19

Миљковић Драгослав, Ниш, сведочанство/а II разреда 
Заједничке основе средња школа „9. мај” у Нишу, школске 
1982/83.  08/004025/19

Мићовић Лидија, Београд, сведочанство/а I разреда Осме 
београдске гимназије.  08/004026/19

Мијић Никола, Вучје, диплома Средње школе „Светозар 
Крстић-Тоза” у Вучју.  08/004027/19

Шуловић Јелена, Београд, сведочанство/а Сведочанство за 
III и IV разред средње друге Економске школе у Београду.  

08/004028/19
Првановић Драгана, Зајечар, сведочанство/а III разреда 

Гимназије у Зајечару.  08/004029/19
Миловановић Владимир, Београд, диплома Дрвно прера-

ђивачка школа у Београду.  08/004030/19
Николић Миланка, Ужице, диплома Техничке школе у Ко-

сјерићу.  08/004031/19
Моснак Јарослав, Ветерник, сведочанство/а I године Сред-

ња Машинска школа у Новом Саду.  08/004032/19
Пешић Драган, Сурчин, сведочанство/а трећег разреда Ма-

шинско образовни центар „Змај”.  08/004033/19
Szabados Laszlo, Суботица, диплома центра за образова-

ње стручних радника метелске, електротехничке и саобраћајне 
струке у Суботици 1996/97.  08/004034/19

Пешић Драган, Сурчин, диплома Машинско образовни 
центар „Змај”.  08/004035/19

Дејан Лакановић, Суботица, сведочанство/а првог разреда  
Прве приватне угоститељско -туристичке школе у Београду.  

08/004036/19
Дејан Лакановић, Суботица, сведочанство/а другог разреда 

Прве приватне угоститељско-туристичке школе у Београду.  
08/004037/19

Дејан Лакановић, Суботица, сведочанство/а трећег разреда 
Прве приватне угоститељско-туристичке школе у Београду.  

08/004038/19
Дејан Лакановић, Суботица, сведочанство/а четвртог ра-

зреда Прве приватне угоститељко-туристичке школе у Београду.  
08/004039/19

Дејан Лакановић, Суботица, диплома Прве приватне уго-
ститељско-туристичке школе у Београду.  08/004040/19

Јеремић Стефан, Смедерево, диплома ЕТШ „Никола Те-
сла”у Београду.  08/004041/19

Славица Лазовић, Београд, диплома Управне школе у Бео-
граду.  08/004042/19

Радојевић Мирослав, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV 
разреда Ваздухопловне академије у Београду.  08/004043/19

Радојевић Мирослав, Београд, диплома Ваздухопловне 
академије у Београду.  08/004044/19

Млађан Душан, Инђија, сведочанство/а I, II, III и IV разре-
да Техничке школе „Михајло Пупин” у Инђији.  08/004045/19

Млађан Душан, Инђија, диплома Техничке школе „Михај-
ло Пупин” у Инђији.  08/004046/19

Загорац Милан, Инђија, диплома Техничке школе „Михај-
ло Пупин” у Инђији.  08/004047/19

Стојановић Мирољуб, Велика Плана, диплома ОЦ „Свето-
зар Марковић” у Великој Плани.  08/004048/19

Живојнов Бојан, Нови Сад, диплома Школе за дизајн „Бог-
дан Шупут“у Новом Саду.  08/004049/19

Јовицки Срђан, Кула, диплома Економско трговинске шко-
ле у Кули.  08/004050/19

Љуба Жељко, Сомбор, диплома Медицинске школе „Др 
Ружица Рип” у Сомбору.  08/004051/19

Милошевић Даниел, Арадац, диплома Средње музичке 
школе „Јосиф Маринковић” у Зрењанину.  08/004052/19

Јовић Јелена, Лешница, диплома Средње школе „Свети 
Сава” у Лозници.  08/004053/19

Станкић Јелена, Младеновац, диплома гимназије Младе-
новац у Младеновцу.  08/004054/19

Павле Јовановић, Нови Београд, сведочанство/а првог, дру-
гог, трећег и четвтрог разреда Правно-пословна школа Београд.  

08/004055/19
Павле Јовановић, Нови Београд, диплома Правно-послов-

не школе Београд.  08/004056/19
Стаменов Данијела, Врање, диплома Економско трговин-

ске школе, смер економски техничар 1995/1996. године.  
08/004057/19
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Петровић Раде, Крагујевац, диплома Пољопривредно-ве-

теринарске школе у Рековцу.  08/004058/19
Станковић Никола, Лесковац, диплома Економске школе 

„Ђука Динић” у Лесковцу.  08/004059/19
Станковић Никола, Лесковац, сведочанство/а I, II, III и IV 

разреда Економске школе „Ђука Динић” у Лесковцу.  
08/004060/19

Маричић Милица, Београд, диплома Издата од медицинске 
школе Надежда Петровић и Земуну.  08/004061/19

Петровић Раде, Крагујевац, диплома Пољопривредно вете-
ринарске школе у Рековцу.  08/004062/19

Момир Кузмановић, Гроцка, Београд, диплома ЕТШ „Раде 
кончар”

Београд.  08/004063/19
Димитријевић Селена, Лесковац, диплома Гимназије у Ле-

сковцу.  08/004064/19
Рачанин Милина, Београд, сведочанство/а о заврсеном пр-

вом разреду средње школе Гимназија Свети Сава у Пожеги.  
08/004065/19

Рачанин Милина, Београд, сведочанство/а о заврсеном 
другом разреду средње школе Пољопривредна школа Љубо Ми-
ћић у Пожеги.  08/004066/19

Рачанин Милина, Београд, сведочанство/а о заврсеном тре-
ћем разреду средње школе Пољопривредна школа Љубо Мићић 
у Пожеги.  08/004067/19

Рачанин Милина, Београд, сведочанство/а о завршеном 
четвртом разреду средње школе Пољопривредна школа Љубо 
Мићић у Пожеги.  08/004068/19

Павловић Марија, Младеновац, сведочанство/а 1,2 и 3 ра-
зреда Техничка Школа  Младеновац.  08/004069/19

Павловић Марија, Младеновац, диплома Техничка Школа  
Младеновац.  08/004070/19

Мирчов Милош, Вршац, диплома о завршеном ШЦ „Нико-
ла Тесла” у Вршцу, школске 2012/2013 године.  08/004071/19

Аурељ Имами, Београд, сведочанство/а Првог и другог ра-
зреда XII Београдске гимназије.  08/004072/19

Јовановић Драган, Мајданпек, сведочанство/а III разреда  
Техничке школе у Мајданпеку.  08/004073/19

Јовановић Драган, Мајданпек, диплома Техничке школе у 
Мајданпеку.  08/004074/19

Симић Милисавка, Рашка, диплома Средње школе „Нико-
ла Тесла” у Лепосавићу.  08/004075/19

Милош Исаиловић, Београд, диплома 2001/2002 година 
средња Електропривредна школа у Београду.  08/004076/19

Алексић Владица, Ушће, сведочанство/а за II разред Меди-
цинске школе Звездара у Београду.  08/004077/19

Катанић Александар, Чачак, диплома Гимназије у Чачку.  
08/004078/19

Максимовић Алекса, Чачак, диплома Прехрамрено угости-
тељске школе у Чачку.  08/004079/19

Благојевић Милена, Ниш, диплома Уметничке школе у 
Нишу.  08/004080/19

Јевтић Славица, Лозница, диплома Економске школе 
2000/2001.  08/004081/19

Милошевић Зоран, Драгинац, диплома Техничке школе у 
Лозници.  08/004082/19

Јосић Алекса, Брезјак, диплома Техничке школе у Лозници.  
08/004083/19

Ивановић Неда, Рудник, диплома IV разреда Економско-
-трговачке школе „Књаз Милош” у Горњем Милановцу.  

08/004084/19
Симић Алеска, Пожаревац, диплома I, II, III и IV разреда 

Пожаревачке гимназије у Пожаревцу.  08/004085/19
Симић Алекса, Пожаревац, диплома Пожаревачке гимна-

зије у Пожаревцу.  08/004086/19
Лалић Бранислав, Суботица, диплома средње Економске 

школе „Боса Милићевић” у Суботици.  08/004087/19
Кондић Драгомир, Каћ, диплома средња машинска школа у 

Новом Саду.  08/004088/19
Ђорђевић Стојанче, Београд, сведочанство/а о завршном 

испиту школе за квалификоване раднике МШЦ „Радоје Дакић” 
у Београду.  08/004089/19

Жунић Ирена, Савки Венац, сведочанство/а првог разреда 
Економске школе „Нада Димић”.  08/004090/19

Јанићијевић Сара, Савски Венац, сведочанство/а првог ра-
зреда Еконске школе „Нада Димић”.  08/004091/19

Лешњак Дамјан, Крагујевац, сведочанство/а I разреда Еко-
номске школе у Крагујевцу.  08/004092/19

Томић Алекса, Савски Венац, сведочанство/а првог разре-
да Економске  школе „Нада Димић”.  08/004093/19

Милетић Бојана, Ћуприја, диплома IV разреда Техничке 
школе у Бору.  08/004094/19

Нешић Марија, Осипаоница, сведочанство/а I, II, III и IV 
разреда Медицинске школе у Пожаревцу.  08/004095/19

Петровић Урош, Београд, сведочанство/а Сведочанство за 
I,II,III и IV разред средње школе Техно Арт у Београду.  

08/004096/19
Петровић Урош, Београд, диплома Средње школе Техно 

Арт у Београду.  08/004097/19
Адамовић Слободанка, Нови Бечеј, диплома о завршеној 

четворогодишњој средњој школи Економско-Трговинска Школа 
у Кикинди.  08/004098/19

Голубовић Бранислава, Бела Паланка, диплома стручне 
школе „Филип Кљајић” у Нишу.  08/004099/19

Половина Александар, Нови Сад, диплома ЕТШ „ Михајло 
Пупин“ у Новом Саду.  08/004100/19

Драган Костић, Палилула, Београд, диплома Трговачке 
школе у Београду.  08/004101/19

Тодосијевић Војислав, Александроцав, диплома Машин-
ско-електротехничке школе у Крушевцу.  08/004102/19

Ђорђевић Дејан, Београд, сведочанство/а I године издато 
од Техно Арт у Београду.  08/004103/19

Илић Невена, Пожаревац, диплома Медицинске школе у 
Пожаревцу.  08/004104/19

Анђелковић Милена, Земун, диплома Земунска гимназија 
у Земуну. природно математички смер.  08/004105/19

Стевановић Јадранка, Сврљиг, сведочанство/а IV-ог разре-
да медицинске школе „Др Миленко Хаџић”, у Нишу.  

08/004106/19
Даниловић Јована, Ниш, сведочанство/а I,II,III и IV-ог ра-

зреда медицинске школе „Др Миленко Хаџић”, у Нишу.  
08/004107/19

Даниловић Јована, Ниш, диплома медицинске школе „Др 
Миленко Хаџић”, у Нишу.  08/004108/19

Петковић Никола, Инђија, диплома Техничке школе „Ми-
хајло Пупин” у Инђији.  08/004109/19

Топаловић Драган, Београд, сведочанство/а III и IV разреда 
Железничко образовног центра у Београду.  08/004110/19

Миљковић Александар, Крушевац, диплома Хемијско-тех-
нолошке школе у Крушевцу.  08/004111/19

Вучетић Владица, Блаце, диплома ЕТШ „Никола Тесла” у 
Нишу.  08/004112/19

Станојловић Милош, Неготин, диплома Техничке школе у 
Неготину.  08/004113/19

Миљуш Божидар, Палилула, сведочанство/а о завршеном 
III разреду ШЦ „Никола Тесла” у Вршцу.  08/004114/19

Марјанушић Александар, Суботица, сведочанство/а III ра-
зреда Машинске ,електротехничке и саобраћајне средње школе у 
Суботици 1993/94 смер електроинсталатер.  08/004115/19

Миљуш Божидар, Палилула, сведочанство/а о завршеном 
IV разреду ШЦ „Никола Тесла” у Вршцу.  08/004116/19

Дорословац Иван, Београд, диплома школе Техно арт у 
Београду.  08/004117/19

Васиљевић Немања, Куршумлија, диплома Гимназије 
2009/2010 у Куршумлији.  08/004118/19

Илеш Михок, Стари Сланкамен, сведочанство/а IV разреда 
Средње пољопривредне школе у Зрењанину.  08/004119/19

Тодоровић Невена, Смедерево, диплома Гимназије у Сме-
дереву.  08/004120/19

Поповић Стефан, Власотинце, диплома Техничке школе у 
Власотинцу.  08/004121/19

Дураковић Драгана, Нови Сад, диплома Економске школе 
у Лозници.  08/004122/19

Шалипур Миодраг, Прибој, диплома МЕТШ у Прибоју.  
08/004123/19

Плазанић Здравко, Загреб, диплома СТШ „Никола Тесла” у 
Сремској Митровици.  08/004124/19

Плазанић Здравко, Загреб, сведочанство/а I, II и III разреда 
СТШ „Никола Тесла” у Сремској Митровици.  08/004125/19

Еминовић Зајда, Врање, диплома Техничке школе у Врању, 
смер моделар одеће, 2012/2013. године.  08/004126/19

Еминовић Зајда, Врање, сведочанство/а IV разреда Технич-
ке школе у Врању, смер моделар одеће, 2012/2013. године.  

08/004127/19
Еминовић Зајда, Врање, сведочанство/а III разреда Технич-

ке школе у Врању, смер моделар одеће, 2011/2012. године.  
08/004128/19

Еминовић Зајда, Врање, сведочанство/а II разреда Технич-
ке школе у Врању, смер моделар одеће, 2010/2011. године.  

08/004129/19
Еминовић Зајда, Врање, сведочанство/а I разреда Техничке 

школе у Врању, смер моделар одеће, 2009/2010. године.  
08/004130/19

Недељков Зоран, Крагујевац, диплома „Прве техничке 
школе” у Крагујевцу.  08/004131/19

Станковић Слађана, Београд, сведочанство/а I разреда 
Средње Текстилне школе ,смер текстилни техничар.  

08/004132/19
Никетић Душан, Стара Пазова, сведочанство/а I и II разре-

да Техничке школе „Михајло Пупин” у Инђији.  08/004133/19
Ђорђевић Ненад, Смедерево, диплома Техничке школе у 

Смедереву.  08/004134/19
Стевановић Горан, Скобаљ, сведочанство/а I, II и III разре-

да Техничке школе у Смедереву.  08/004135/19
Пантић Страхиња, Смедерево, диплома Техничке школе у 

Смедереву.  08/004136/19
Бранковић Дејан, Смедерево, диплома Техничке школе у 

Смедереву.  08/004137/19
Марковић Срђан, Ковин, сведочанство/а I разреда Технич-

ке школе у Смедереву.  08/004138/19
Марковић Срђан, Ковин, диплома Техничке школе у Сме-

дереву.  08/004139/19
Ивковић Милош, Нови Сад, диплома Техничке школе „ Па-

вле Савић“ у Новом Саду.  08/004140/19
Бојан Првуловић, Нови Београд, диплома Трговачка школа 

у Београду.  08/004141/19
Пузовић Бранислава, Сурчин, сведочанство/а I разред Зе-

мунска гимназија.  08/004142/19
Јовић Ивана, Ниш, диплома Музичке школе у Нишу.  

08/004143/19
Спасојевић Милица, Краљево, диплома Гимназије у Кра-

љеву.  08/004144/19
Благојевић Петар, Ниш, сведочанство/а I-ог разреда меди-

цинске школе „Др миленко Хаџић”, у Нишу.  08/004145/19
Јовановић Никола, Старо Село, диплома Техничке школе 

„Никола Тесла” у Великој Плани.  08/004146/19
Николић Весна, Ниш, сведочанство/а I,II,III и IV-ог разре-

да медицинске школе „9 мај”, у Приштини.  08/004147/19
Радаковић Алекса, Београд, сведочанство/а првог разреда 

Дванаесте београдске гимназије.  08/004148/19
Ђурашевић Дејан, Београд, сведочанство/а првог разреда 

Дванаесте београдске гимназије.  08/004149/19
Мандић Драган Владимир, Нова Варош, диплома Технич-

ка школа у Новој Вароши.  08/004150/19

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА –

Вучковић Биљана, Београд, студентска књижица - индекс 
Индекс Високе железничке школе у Београду, број индекса 
02/357.  09/000559/19

Милица Чуровић, Зрењанин, студентска књижица - индекс 
бр. 2013/921 Филолошког Факултета у Београду.  09/000560/19

Коруноски Стефан, Панчево, студентска књижица - индекс 
бр.17/17 Висока спортска и здравствена школа у Београду.  

09/000561/19
Шошкић Иван, Београд, студентска књижица - индекс 

бр.15/551 Правни факултет Универзитета у Београду.  
09/000562/19

Савовић Лука, Краљево, студентска књижица - индекс број 
70036/17 издат од Високо економске школе струковних студија 
Пећ у Лепосавићу - ВШЈ Краљево.  09/000563/19

Јовановић Ивица, Сурдулица, студентска књижица - ин-
декс електронског факултета, у Нишу број 7992.  09/000564/19

Тешовић Драгољуб, Шавник, диплома бр. МА 00074 фа-
култета за спорт и туризам, Универзитета Едуконс у Новом 
Саду.  09/000565/19

Суботић  Предраг, Београд, студентска књижица - индекс 
машински факултет у београду бр.индекса 520/10.  09/000566/19

Универзитет Сингидунум, Београд, диплома Универзитета 
Сингидунум, број I -896/2013 од дана 27. децембра 2013. године 
Департман за постдипломске студије и међународну сарадњу ��
Београд, на име Сања Предраг Вукадиновић.  09/000567/19

Трајковић Михаило, Београд, студентска књижица - индекс 
бр.2017/102241 Универзитет Сингидунум.  09/000568/19

Зоранић Амела, Нови Пазар, диплома од Интернационал-
ног Универзитета у Новом Пазару, редни број из евиденције 
I-16/08  издата  31.03.2008.године .  09/000569/19

Лукач-Зоранић Амела, Нови Пазар, диплома од Интерна-
ционалног Универзитета у Новом Пазару, редни број из евиден-
ције III-49/10 , 30.10.2010.године .  09/000570/19

Вићентијевић Радивоје, Краљево, студентска књижи-
ца - индекс Медицинског факултета Универзитета у Београду 
545/16.  09/000571/19

Радовић  Виолета, Земун, диплома Висока Туристичка шко-
ла Струковних Студија Нови Београд Струковни Економиста.  

09/000572/19

– ПЕЧАТИ –

Основни суд у Крагујевцу, Крагујевац, печат округлог 
облика димензија 32mm, исписан ћириличним текстом: Репу-
блика Србија; Основни суд у Крагујевцу; Крагујевац; са грбом 
Републике Србије у средини печата и римским бројем VIII.  

10/000105/19
Eco-logistica d.o.o., Нови Сад, печат округлог облика ис-

писан латиничним текстом: * PREDUZEĆE ZA UPRAVLJANJE 
OTPADOM, MEĐUNARODNU; I UNUTRAŠNJU TRGOVINU I 
USLUGE D.O.O. 4; *  ECO-LOGISTICA; NOVI SAD.  

10/000106/19

– РАЗНО –

Samko Šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међунардони 
јавни превоз ствари HR-uni za E2/2019/ број 629 издата од Ми-
нистарства грађевинарства , саобраћаја и инфраструктуре.  

11/002444/19
Samko Šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 

јавни превоз ствари HR-uni za E2 /2019/ број 630 издата од Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

11/002445/19
Вулетић Југослав, Крагујевац, Потврда о исправности 

уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр.005823-18К изда-
та на обрасцу бр.0397543 од Агенције за безбедност саобраћаја 
23.02.2018.  11/002446/19

Мандић Весна, Земун, Пловидбена дозвола. Бр. 52672/11 
Издата у Панчеву.  11/002447/19

Бакић Предраг, Ковиљ, меморијска картица дигиталног та-
хографа број SRB0000079683000 издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја.  11/002448/19

Гроздић Милован, Старчево, потврда о исправности уређа-
ја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 006246-76К, сер. бр. обр. 
0281852, издата од Агенције за безбедност саобраћај.  

11/002449/19
Ђуричић Горан, Земун, сертификат АДР број c 03004 издата 

од Министарства саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре.  
11/002450/19

NP Balkan Šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт B uni 1321  издата од Министарства саобраћаја, грађе-
винарства и инфраструктуре.  11/002451/19

Стошић Никола, Смедерево, меморијска картица дигитал-
ног тахографа за возача бр. SRB0000036548010, издата од Аген-
ције за безбедност саобраћаја.  11/002452/19

Панић Мирослав, Лозница, меморијска картица дигитал-
ног тахографа за возача бр. SRB0000038046000, издата од Аген-
ције за безбедност саобраћаја.  11/002453/19

Сабо Санела, Суботица, Уверење о контролисању и испи-
тивању возила која се увозе као употребљавана бр. 043997-19 
издато на обрасцу бр. 0693913 издато од Агенције за безбедност 
саобраћаја.  11/002454/19

Euro Šped Radovan Šijaković, Борча, дозвола за међународ-
ни транспорт D bt 6139  издата од Министарства саобраћаја, гра-
ђевинарства и инфраструктуре.  11/002455/19

Transport Berar, Mеленци, дозвола за међународни транс-
порт  D bt E5  006238 издата од Министарства саобраћаја, грађе-
винарства и инфраструктуре.  11/002456/19

Transport Berar, Mеленци, дозвола за међународни транс-
порт D bt E5 006249  издата од Министарства саобраћаја, грађе-
винарства и инфраструктуре.  11/002457/19
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Transport Berar, Меленци, дозвола за међународни транс-

порт D bt E5 006250  издата од Министарства саобраћаја, грађе-
винарства и инфраструктуре.  11/002458/19

Transport Berar, Mеленци, дозвола за међународни транс-
порт D bt E5   006251 издата од Министарства саобраћаја, грађе-
винарства и инфраструктуре.  11/002459/19

Faktor d.o.o., Крушевац, уверење о испитивању возила 
о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ број 
006032-14, одштампано на обрасцу серијског броја 0026336 из-
дато од Агенције за безбедност саобраћаја.  11/002460/19

Жигић Драган, Нови Сад, дозвола за управљање моторним 
чамцем број 13907/02 издата од Лучке капетаније Нови Сад.  

11/002461/19
Tadić Trans, Чукарица, дозвола за међунардони транспорт  

TR 3zem  649511 издата од Министарства саобраћаја, грађеви-
нарства и инфраструктуре.  11/002462/19

Veletabak d.o.o., Нови Сад, потврда о исправности уређаја 
и опреме за погон возила на ТНГ број 006224-15К, серијски број 
обрасца 0198678, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.  

11/002463/19
Антонијевић Миленко, Чачак, потврда о исправности уре-

ђаја и опреме за погон возила на ТНГ број 008610-18К, одштам-
пана на обрасцу серијског броја 0403435 издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја.  11/002464/19

Бајовић Србо, Краљево, тахографска картица број 
СРБ0000074617000 издата од Агенције за безбедност саобраћаја.  

11/002465/19
Kanim d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни транс-

порт A bt  za E5 1256
 издата од Министарства саобраћаја, грађевинарства и ин-

фраструктуре.  11/002466/19
Биљана Торбица, Батајница, уверење о положеном испиту 

бр 816/94  за управљање моторног чамца.  11/002467/19
Драган Поповић, Батајница, уверење о положеном испиту 

бр.809/94 за управљање моторног чамца.  11/002468/19
Зорић Бошко, Кљајићево, меморијска картица дигиталног 

тахографа за возача бр. SRB0000035341000, издата од Агенције 
за безбедност саобраћаја.  11/002469/19

Андрејевић Александар, Београд, девизна штедна књижица 
бр.571204-2002744 уздата од ЈИК Банка А.Д. Београд у стечају.  

11/002470/19
Euro Schild d.o.o., Чачак, дозвола за међународни јавни 

транспорт D-bt за E5/2019 број 6277, издато од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/002471/19

Kareli Sped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт B uni 1275 издата од Министарства саобраћаја, грађе-
винарства и инфраструктуре.  11/002472/19

Bantom d.o.o., Бујановац, дозвола за међународни транс-
порт GR- број 1290, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре.  11/002473/19

Савић Гордана, СО Звездара, Девизна књижица број 613-
30-123-248-7 издата од стране Беобанке у стечају.  11/002474/19

Novotrans d.o.o., Нова Пазова, дозвола за међународни 
транспорт BY t  9039493 издата од Министарства саобраћаја, 
грађевинарства и инфраструктуре.  11/002475/19

Božić transport doo, Нови Сад, међународна дозвола за ме-
ђународни јавни превоз ствари UA-t за Е3 (2019) бр. 453745, из-
дата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре, по решењу бр. 344-00-3634/2019.  11/002476/19

Božić transport doo, Нови Сад, међународна дозвола за међу-
народни јавни превоз ствари UA-t за Е3 (2018) бр. 491216, издата 
од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

11/002477/19
Božić transport doo, Нови Сад, међународна дозвола за ме-

ђународни јавни превоз ствари UA-t  за Е3 (2018) бр. 491213, 
издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре.  11/002478/19

Лазаро трејд ПСП ДОО, Нови Бановци, уверење о испи-
тивању возила број 048062-16, серијски број обрасца 0227652 
издата од института за нуклеарне науке Винча.  11/002479/19

Ђорђевић Миодраг, Палилула, Потврда о атесту плина. 
Под бројем 005169/15 са сериским бројем 0216887. За возило 
Nissan almera tino са бројем шасије VSKTBAV10U0007824.  

11/002480/19
Стошић  Мирослав, Београд, мемориска картица догитал-

ног тахографа бр. SRB0000008522001 издата од Aгенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/002481/19

Tadić Trans doo, BEOGRAD, дозвола за међународни 
транспорт  ТR 3zem 649511 издата од Министарства саобраћаја, 
грађевинарства и инфраструктуре.  11/002482/19

Бајуновић Данијела, Нови Сад, препис уверења о положе-
ном стручном испиту број 5744 издато од  Министарства здра-
вља РС.  11/002483/19

Васић Виолета, Лозница, препис уверења о положеном 
стручном испиту број 6040 издато од Министарства здравља РС.  

11/002484/19
Синиша Мимић, Врдник, меморијска картица дигиталног 

тахографа број SRB0000071103000 издата од Агенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/002485/19

Регулације д.о.о., Сремска Митровица, сведочанство о бе-
збедности и здрављу на раду на броду бр. 7806 за пловни објекат 
сенкер број 41009.  11/002486/19

Регулације д.о.о., Сремска Митровица, сведочанство о 
исправности инсталације за утечњени гас бр. 40-014334 за плов-
ни објекат сенкер број 41009.  11/002487/19

Регулације д.о.о., Сремска Митровица, сведочанство о бе-
збедности и здрављу на раду на броду бр. 7796 за пловни објекат 
модран.  11/002488/19

Регулације д.о.о., Сремска Митровица, сведочанство о си-
гурности радио уређаја  бр. 40-014317 за пловни објекат модран.  

11/002489/19

Јовановић Зоран, Куцура, меморијска картица дигиталног 
тахографа број SRB0000074728000 издата од Агенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/002490/19

Комленац Мира, Сомбор, уверење о испитивању вози-
ла ��контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
009586-18 на обрасцу бр. 0134931 издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја.  11/002491/19

Комленац Мира, Сомбор, потврда о исправности уређаја 
и опреме за погон возила на ТНГ бр. 009586-18, сер. бр. обр. 
0407865, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.  

11/002492/19
Mишић Транс доо, Футог, међународна дозвола за међуна-

родни јавни превоз ствари CZ -552940, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/002493/19

Мишић Транс доо, Футог, међународна дозвола за међуна-
родни јавни превоз ствари за D-6137, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/002494/19

Николић Стефан, Обреновац, потврда о исправности уре-
ђаја и опреме за погон возила на ТНГ бр.013585-17 сер.бр обра-
сца 0328848 издата од Агенције за безбедност саобраћаја.  

11/002495/19
Радојичић Љубица, Обреновац, књижица старе девизне 

шдедње бр.00-355-06679581.  11/002496/19
Драшковић Ненад, Београд, дозвола за управљача мотор-

ног чамца на реци мору бр,дозволе 16025 издата од Лучке  капе-
таније Београд.  11/002497/19

Павловић Зоран, Крагујевац, Уверење о испитивању во-
зила контролисање возила које се увози као употребљено бр.
046355-18К издато на обрасцу бр.0521855 од Агенције за безбед-
ност саобраћаја 20.04.2018.  11/002498/19

TANIN doo, Novi Beograd, дозвола за међународни транс-
порт PL bt 5387177 издата од Министарства саобраћаја, грађеви-
нарства и инфраструктуре.  11/002499/19

TANIN doo, Novi Beograd, дозвола за међународни транс-
порт I b 482543 издата од Министарства саобраћаја, грађевинар-
ства и инфраструктуре.  11/002500/19

TANIN doo, Novi Beograd, дозвола за међународни транс-
порт GR b 1187 издата од Министарства саобраћаја, грађевинар-
ства и инфраструктуре.  11/002501/19

TANIN doo, Novi Beograd, дозвола за међународни транс-
порт A  bt 1426 издата од Министарства саобраћаја, грађевинар-
ства и инфраструктуре.  11/002502/19

Сабо Дамир, Нови Сад, потврда о исправности уређаја и 
опреме за погон возила на ТНГ број 017773-16к, одштампана на об-
расцу број 0291719, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.  

11/002503/19
Бељић Дејан, Пожаревац, меморијска картица дигиталног 

тахографа за возача бр. SRB0000076035000, издата од Агенције 
за безбедност саобраћаја.  11/002504/19

Шкрбић Радивоје, Суботица, потврда о исправности уре-
ђаја и опреме за погон на ТНГ бр. 011863-16К са серијским бр. 
обрасца 0278807 издата од Агенције за безбедност саобраћаја.  

11/002505/19
Еуро-Тир д.о.о, Краљево, међународна дозвола за превоз 

ствари TR-3zem/2019/.br.649520 издата од Министарства грађе-
винарства ,саобраћаја и инфраструктуре 13.02.2019.  

11/002506/19
Еуро-Тир д.о.о, Краљево, међународна довола за превоз 

ствари TR-3zem/2019/.br.650081 издата од Министарства грађе-
винарства ,саобраћаја и инфраструктуре 15.03.2019.  

11/002507/19
Еуро-Тир д.о.о, Краљево, међународна дозвола за превоз 

ствари TR-3zem/2019/.br650082,издата од Министарства грађе-
винарства ,саобраћаја и инфраструктуре 15.03.2019.  

11/002508/19
Еуро-Тир д.о.о, Краљево, међународна дозвола за превоз 

свари GR-b/2019/.br.2953,издата од Министарства грађевинар-
ства ,саобраћаја и инфраструктуре .  11/002509/19

Еуро-Тир д.о.о, Краљево, међународна дозвола за превоз 
ствари GR-b/2019/.br.2954,издата од Министарства саобраћаја и 
инфраструктуре 08.03.2019.  11/002510/19

Еуро-Тир д.о.о, Краљево, међународна дозвола ѕа превоз 
ствари GR-b/2019/.br.2955,издата од Министарства грађевинар-
ства ,саобраћаја и инфраструктуре 08.03.2019.  11/002511/19

Dunis d.o.o., Футог, међународна дозвола за међународни 
јавни превоз ствари IT-bilet за Е5 бр. 484296 издата од Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

11/002512/19
Славић Зоран, Ниш, уверење о испитивању возила број 

007396-14, одштампана на обрасцу серијски број 0026149 издато 
од стране АМСС ЦМВ-а.  11/002513/19

Маринковић  Иван, Земун, мемориска картица догиталног 
тахографа бр. SRB0000071256000 издата од Aгенције за безбед-
ност саобраћаја.  11/002514/19

Карић Милисав, Александроцав, уверење о испитивању 
возила број: 004127-14, издато од Агенције за безбедност сао-
браћаја.  11/002515/19

Стекић Ненад, Богатић, уверење о испитивању возила 
��контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
016024-14 П на обрасцу бр. 0018529 издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/002516/19

Оцокољић Рацо, Ивањица, меморијска картица дигиталног 
тахографа број SRB0000007398001 издата од Агенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/002517/19

Gološ Transport d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт MNE 3 zem 2019 broj 644  издата од Министарства 
саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре.  11/002518/19

Кегељ Марјан, Београд, пловидбена дозвола BG- 15771 из-
дата од Лучке капетаније Београд.  11/002519/19

Jovalex auto doo, Kragujevac, Уверење о испитивању возила 
које се увози као употребљавано број 018897-16П, издато на об-
расцу број 702206.  11/002520/19

Бугариновић Бојан, Нови Сад, меморијска картица диги-
талног тахографа број SRB0000000738001 издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја.  11/002521/19

Meli Trans, Чукарка, дозвола за међународни транспорт 
RUS b 2015650  издата од Министарства саобраћаја, грађевинар-
ства и инфраструктуре.  11/002522/19

Миливој Ђурица, Панчево, пловидбена  дозвола  бр 342-
17-5114/16 од 24052016 издата у капетанији Панчево  регистар-
ски бр.PA-114F.  11/002523/19

Јевремовић Борислав, Нови Сад, потврда о исправности 
уређаја и опреме за погон возила на ТНГ број 015538-18, од-
штампана на обрасцу број 0414357, издата од Агенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/002524/19

Goldmotors d.o.o., Чачак, Уверење о испитивању возила на 
ТНГ бр:003416-14 на обрасцу 002495 издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/002525/19

Pandžo Šped, Нови Пазар, дозвола за Међународни јавни 
превоз ствари, BG-3zem/2019, број дозволе: 501448, издата од 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

11/002526/19
Синђелић Драгана, Београд, Лиценца медицинских сеста-

ра и техничара број 086862/2014, издата 15.04.2014. од Коморе 
медицинских сестара и техничара.  11/002527/19

Darton d.o.o., Beograd, дозвола за међународни транспорт 
АL bt 520539  издата од Министарства саобраћаја, грађевинар-
ства и инфраструктуре.  11/002528/19

Спасојевић Душан, Београд, пловидбена дозвола број 342-
17-113/11, иѕдата од стране лучке капетаније Београд.  

11/002529/19
Стојановић Душан, Гњилане, легитимација расељеног 

лица број 70432/03/01544 издата у Повереништву за избеглице 
града Врања, 08.03.2000. године.  11/002530/19

Јовановић Дијана, Инђија, Избегличка легитимација.  
11/002531/19

Максимовић Јелена, Нови Београд, пловидбена дозвола бр 
BG-P-451B издата од Лучке Капетаније Београд.  11/002532/19

Максимовић Јелена, Нови Београд, уверење о положеном 
испиту и стручној оспособљености управљача чамца рег.бр. 
49297/10 издата од Лучке Капетаније  Београд.  11/002533/19

Miralem 2001 d.o.o., Бродарево, дозвола за међународни 
транспорт и HR uni 952 здата од Министарства саобраћаја гра-
ђевинарства и инфраструктуре.  11/002534/19

Самоилов Миодраг, Вршац, уверење о испитивању возила 
број 004483-14, сер. бр. обр. 0022535 издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/002535/19

Ћатовић Мирен, Нови Сад, А лиценца за фудбалског тре-
нера број 1168, издата од стране ФСС у Београду.  11/002536/19

Зековић Горан, Нови Сад, меморијска картица дигиталног 
тахографа број SRB0000034500000 издата од Агенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/002537/19

Гајић Петар, Нови Београд, потврда о исправности уређаја 
на ТHГ број 013010-17 одштампан на обрасцу бр. 0366049 изда-
та од Агенције за безбедност саобраћаја.  11/002538/19

Милановић Зоран, Крушевац, Легитимација интерно расе-
љеног лица бр.70670-02-01332, издата 06.04.2000. године у Кру-
шевцу.  11/002539/19

Стојановић Зоран, Кикинда, Меморијска картица за диги-
тални тахограф бр. SRB 0000032606000.  11/002540/19

Алексић Маријана, Бајина Башта, Потврда о положеном др-
жавном испиту, издату од стране Завода за јавно здравље Ужице.  

11/002541/19
Стеванчевић Јован, Београд, уверење о испитивању возила 

број 015076-15, сер. бр. обр. 0051987 издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја.  11/002542/19

Mer Prom d.o.o, Нови Пазар, дозвола за Међународни јавни 
превоз ствари, MNE-3zem/2019, број дозволе: 279, издата од Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

11/002543/19
Mer Prom d.o.o, Нови Пазар, дозвола за Међународни јавни 

превоз ствар, I-b/2019, број дозволе: 469544, издата од Мини-
старства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

11/002544/19
Милосављевић Добрица, Kavlinge, штедна девизна књи-

жица ББ Славија банка АД Београд у стечају број 712-571223-
14967/78.  11/002545/19

Mer Prom d.o.o, Нови Пазар, дозвола за међународни јавни 
превоз ствари, PL-bt/2019, број дозволе: 5388317, издата од Ми-
нистарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

11/002546/19
Халас Милан, Зрењанин, Меморијска картица за дигитал-

ни тахограф бр. SRB 0000036754000.  11/002547/19
Сава Стојковић, СО Београд, дозвола за управљање мотор-

ним пловилом на рекама и морима бр. 21629/04 издата од Лучке  
капетаније Панчево.  11/002548/19

Миодраг Кргић, СО Палилула, Дозволу за управљање чам-
цем бр. 19446/04 ; издата од Речне капетаније Београд.  

11/002549/19
Миодраг Кргић, СО Палилула, пловидбена дозвола реги-

стровану до 2021. године  под регистарским бројем  BG-462a.  
11/002550/19

Тодоровић Оливер, Крушевац, тахографска картица бр. 
SRB0000034252000 издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

 11/002551/19
Golija Transport d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 

јавни превоз ствари LT-3zem /2019/ број 7723 издато од Мини-
старства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре.  

11/002552/19
Golija Transport d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 

јавни превоз ствари LT-3zem/2019/ број 7729 издата од Мини-
старства грађевинарства,саобраћаја и инфраструктуре.  

11/002553/19
ARC Trans doo, Београд, дозвола за међународни транс-

порт UA bt 446278 , издата од Министарства собраћаја, грађеви-
нарства и инфраструктуре.  11/002554/19
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На основу члана 129. став 3. Закона о полицији („Службени 

гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18), 
Министар унутрашњих послова доноси

П РА В И Л Н И К

о спровођењу интерног конкурса за попуњавање 
радних места полицијских службеника у Министарству 

унутрашњих послова

Предмет Правилника

Члан 1.
Овим правилником уређују се поступак и начин спровођења 

интерног конкурса за попуњавање  радних места полицијских слу-
жбеника у Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: 
конкурс), изузев за радна места у специјалној и посебним једини-
цама полиције, чији је начин попуњавања прописан актом Владе. 

Право учешћа на интерном конкурсу имају полицијски слу-
жбеници и државни службеници запослени у Министарству уну-
трашњих послова (у даљем тексту: Министарство).

Предлог за попуњавање радног места

Члан 2.
Предлог за попуњавање радног места полицијског службе-

ника путем конкурса у Министарству (у даљем тексту: Предлог), 
руководилац унутрашње организационе јединице и организацио-
не јединице у седишту и ван седишта Дирекције полиције, у којој 
постоји потреба за попуњавањем радног места (у даљем тексту: 
надлежни руководилац), подноси организационој јединици надле-
жној за управљање људским ресурсима.

Предлог се доставља у писаној форми и садржи: назив рад-
ног места које се попуњава, опште и посебне услове потребне за 
обављање послова радног места, потребна знања и вештине, од-
носно стручну оспособљеност која ће се проверавати у изборном 
поступку, опис посла радног места, образложење потребе за попу-
њавањем радног места, као и предлог чланова Конкурсне комисије 
и њихових заменика. 

Ако се за радно место за које је достављен предлог захтева 
провера физичких способности и/или вештина кандидата коју не 
поседују предложени чланови Конкурсне комисије, предлагач је 
дужан да уз предлог достави и име лица које ће вршити наведену 
проверу.

Доношење одлуке о попуњавању радног места

Члан 3.
Испуњеност услова за попуњавање радног места утврђу-

је руководилац организационе јединице надлежне за управљање 
људским ресурсима. 

О попуњавању радног места путем конкурса решењем одлу-
чује министар унутрашњих послова (у даљем тексту: министар).

Конкурсна комисија

Члан 4.
Конкурс спроводи Конкурсна комисија (у даљем тексту: Ко-

мисија). 
Чланове Комисије и њихове заменике, за попуњавање из-

вршилачких радна места и радних места оперативног и средњег 
нивоа руковођења, решењем именује руководилац организационе 
јединице надлежне за управљање људским ресурсима.

Чланове Комисије и њихове заменике, за попуњавање радних 
места високог и стратешког нивоа руковођења, решењем именује 
министар. 

Комисију чине три члана од којих је председник Комисије за-
послени у организационој јединици надлежној за управљање људ-
ским ресурсима. 

У Комисији бар један члан мора бити припадник мање засту-
пљеног пола. 

Чланове Комисије, у њиховом одсуству, мењају заменици. 
Комисија одлуке доноси већином гласова. 

Комисија води Записник о раду. 
Стручне и административно-техничке послове за Комисију 

обавља организациона јединица надлежна за управљање људским 
ресурсима. 

Садржина и објављивање огласа

Члан 5.
Текст огласа о конкурсу сачињава Комисија.
Оглас о конкурсу објављује се у року од осам дана од дана 

доношења решења о попуњавању радног места и то на интранет 
страници Министарства и на огласној табли организационе једи-
нице у којој се радно место попуњава. 

У огласу о конкурсу наводе се: подаци о органу и организа-
ционој јединици: � назив органа и унутрашње организационе је-
динице; � назив уже организационе јединице и место рада, подаци 
о радном месту: � назив радног места, редни број радног места, 
број извршилаца којима се радно место попуњава, услови за рад 
на радном месту: � образовање, посебни услови, радно искуство 
потребно за рад на радном месту, распон чина/звања, статус, др-
жављанство, опис послова, остали подаци: � датум оглашавања; 
рок у коме се достављају пријаве на конкурс; адреса на коју се 
подносе пријаве; име и презиме, контакт телефон и e-mail особе 
задужене за давање обавештења о конкурсу; стручна оспособље-
ност, знање и вештине које се оцењују у изборном поступку, начин 
провере испуњености утврђених услова, право учешћа на конкур-
су; докази који се обавезно прилажу уз пријаву; датум отпочиња-
ња изборног поступка и напомене.

Образац огласа о интерном конкурсу (Образац 1) одштампан 
је уз овај правилник и чини његов саставни део. 

Пријава

Члан 6.
Образац пријаве на конкурс за радно место (Образац 2) од-

штампан је уз овај правилник и чини његов саставни део.
Приликом предаје, пријава добија број под којом лице уче-

ствује у даљем изборном поступку  (у даљем тексту: шифра).

Рок за подношење пријаве

Члан 7.
Рок за подношење пријаве је десет дана од дана објављивања 

конкурса. 

Разматрање пристиглих пријава – предфаза изборног 
поступка

Члан 8.
По истеку рока за подношење пријава на конкурс, Комиси-

ја, без одлагања, разматра све приспеле пријаве и поднете доказе 
ради провере испуњености услова за учешће кандидата на конкур-
су и утврђује Списак кандидата који улазе у изборни поступак, од-
носно који ће се проверавати. 

Испуњеност услова из става 1. овог члана подразумева прет-
ходну проверу благовремености, допуштености, разумљивости и 
потпуности  пријаве.

Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне 
пријаве Комисија одбацује решењем против кога се може изјавити 
жалба Жалбеној комисији Владе у року од осам дана од дана при-
јема решења.

Фазе изборног поступка

Члан 9.
Изборни поступак се састоји из следећих фаза:
1) провера испуњености формално-правних услова;
2) провера техничких компетенција (знања и вештина);
3) процена психолошких захтева и базичних компетенција;
4) лекарски преглед;
5) интервју.
У изборном поступку Комисија проверава и оцењује струч-

не оспособљености, знања и вештине кандидата и друге потребне 
услове, који су наведени у огласу о интерном конкурсу. 
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Формално-правни услови

Члан 10.
Провера формално-правних услова обухвата проверу испу-

њености услова за рад на радном  месту на које кандидат конку-
рише, и то: 

1) образовања;
2) посебних услова, уколико се исти захтевају;
3) радног искуства;
4) услова чина/звања, односно нивоа руковођења; 
5) искључивог држављанства Републике Србије, уколико се 

исто захтева.

Техничке компетенције (знања и вештине)

Члан 11.
Проверу техничких компетенција (знања и вештина) врши 

Комисија на основу писаног теста знања, који обавезно садржи и 
питање у виду решавања конкретног проблема, задатка и ситуаци-
је � студије случаја.

Изузетно, за поједина радна места код којих се захтева прове-
ра физичких способности и вештина кандидата, провера технич-
ких компетенција (знања и вештина) врши се и путем теста којим 
се проверавају физичка способност и вештине кандидата.

Комисија може, по потреби, за проверу из става 2. овог чла-
на, да ангажује и друга лица која поседују посебна знања и вешти-
не које се проверавају. 

Психолошки захтеви и базичне компетенције

Члан 12.
Кандидат се упућује на процену психолошких захтева и ба-

зичних компетенција  кад се услови у погледу психолошких захте-
ва за рад на радном месту на коме је тренутно распоређен/преме-
штен, разликују од услова који су прописани за радно место које 
се попуњава путем конкурса.

Поступак утврђивања испуњености психолошких захтева и 
процену базичних компетенција кандидата Комисија обавља пре-
ко организационе јединице надлежне за управљање људским ре-
сурсима. 

Након спроведеног поступка из става 1. овог члана, органи-
зациона јединица надлежна за управљање људским ресурсима до-
ставља Комисији резултате оцењивања. 

Лекарски преглед

Члан 13.
Кандидат код кога се услови (у погледу статуса радног места 

прописаног Правилником о унутрашњем уређењу и систематиза-
цији радних места у Министарству унутрашњих послова, односно 
Уредбом о специјалној и посебним јединицама полиције, и у по-
гледу посебних психофизичких способности прописаних актом о 
начину обезбеђивања здравствене заштите и о мерилима и начину 
утврђивања психофизичке способности потребне за обављање по-
слова одређених радних места) за рад на радном месту на коме је 
тренутно распоређен/премештен разликују од услова који су про-
писани за радно место које се попуњава путем конкурса, упућује се 
у референтну здравствену установу на лекарски преглед, преко ор-
ганизационе јединице надлежне за управљање људским ресурсима. 

Након спроведеног лекарског прегледа, референтна здрав-
ствена установа извештај доставља Комисији преко организацио-
не јединице надлежне за управљање људским ресурсима. 

Интервју

Члан 14.
Комисија у појединачном разговору са кандидатима обавља 

полуструктурисани интервју.

Обавештавање и обавезност присуства кандидата фазама 
изборног поступка

Члан 15.
Пре отпочињања фазе изборног поступка где је присуство 

кандидата обавезно, кандидати се телефонским путем обавешта-
вају о томе када иста почиње, где и ко је спроводи.

Ако кандидат изостане са провере у некој од фаза изборног 
поступка из става 1. овог члана, а не оправда свој изостанак најка-
сније у року од два дана од дана за када је заказана провера, сма-
тра се да је одустао од учешћа у даљем току изборног поступка. 

Комисија у сваком конкретном случају цени оправданост из-
останка кандидата.

Кандидат може оправдати свој изостанак само једном у току 
изборног поступка.

Скраћени поступак

Члан 16.
За попуњавање извршилачких радних места, односно руко-

водећих радних места оперативног и средњег нивоа руковођења, 
може се спровести скраћени поступак.

Скраћени поступак подразумева да се, по утврђеној испу-
њености формално-правних услова, процена кандидата врши на 
основу резултата интервјуа.

Скраћени поступак из става 1. овог члана спроводи се уколи-
ко су услови из Правилника о унутрашњем уређењу и системати-
зацији радних места у Министарству унутрашњих послова, одно-
сно из Уредбе о специјалној и посебним јединицама полиције,  за 
рад на радном месту које се попуњава путем интерног конкурса, 
исти као и услови за рад на радним местима на којима су тренут-
но распоређени/премештени сви кандидати који испуњавају фор-
мално-правне услове, и то у погледу: степена образовања, статуса 
радног места, нивоа руковођења (за руководећа радна места), по-
себних психофизичких способности и психолошких захтева. 

Начин оцењивања кандидата

Члан 17.
У фази изборног поступка формално-правни услови, утврђу-

је се да кандидат „испуњава” или да „не испуњава” услове.
Оцене кандидата у фази изборног поступка техничке компе-

тенције (знања и вештине) су од 0 до 4.
У фази изборног поступка психолошки захтеви и базичне 

компетенције утврђује се да кандидат „испуњава” или да „не ис-
пуњава” психолошке захтеве, а оцене за базичне компетенције су 
од 1 до 4.

У фази изборног поступка лекарски преглед, утврђује се да 
кандидат  „задовољава” или да  „не задовољава”  здравствене услове.

Оцене кандидата у фази изборног поступка интервју су од 1 до 4.
У фази изборног поступка провера техничких компетенција 

(знања и вештина), кандидат добија оцену од сваког члана Комисије.
Оцена за проверу техничких компетенција (знања и вештине) 

добија се тако што се збир бодова добијених на тесту знања, поде-
ли са бројем питања. Сваки одговор на питање се бодује од 0 до 4.

Изузетно, оцена за проверу техничких компетенција (знања и 
вештине) из члана 11. став 2. овог правилника добија се тако што 
се саберу оцена из става 7. овог члана и оцена на провери физичке 
способности и вештина кандидата, и поделе са бројем 2. 

Оцена коју је кандидат остварио у фази испуњености психо-
лошких захтева и процене базичних компетенција сматра се оце-
ном добијеном од стране свих чланова Комисије. 

У фази изборног поступка интервју, кандидат добија оцену 
од сваког члана Комисије.

Пондерисана, укупна и коначна оцена

Члан 18.
Оцене добијене од сваког члана Комисије у фази провере тех-

ничких компетенција, процене психолошких захтева и базичних 
компетенција и интервјуа, множе се коефицијентом који процен-
туално изражава значај утврђених услова за обављање послова 
радног места које се попуњава (у даљем тексту: пондерисане оце-
не), и то тако што се: 

1) оцене у фази техничких компетенција (знања и вештине) 
помноже коефицијентом 0,30; 

2) оцене у фази психолошких захтева и базичних компетен-
ција помноже коефицијентом 0,30;

3) оцене у фази интервју помноже коефицијентом 0,40. 
Укупна оцена кандидата је збир пондерисаних оцена које 

је кандидат добио од сваког члана Комисије у свакој од фаза 
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изборног поступка, а исказује се у формулару за укупну оцену 
кандидата (Образац 3) који је одштампан уз овај правилник и чини 
његов саставни део. 

Коначна оцена кандидата представља збир укупних оцена из 
става 2. овог члана, подељен са бројем три, а исказује се у форму-
лару за коначну оцену кандидата (Образац 4), који је одштампан 
уз овај правилник и који чини његов саставни део.

Услов за наставак учешћа у изборном поступку

Члан 19.
Свака фаза изборног поступка је елиминациона за кандидата 

који не задовољи критеријуме провере из претходне фазе, односно 
који у датој фази оствари оцену 1,4 и мање или за кога се утврди 
да „не испуњава” или „не задовољава” утврђене услове за рад на 
радном месту које се попуњава. 

После спроведене сваке фазе изборног поступка Комисија са-
чињава Листу кандидата који испуњавају утврђене услове и који 
настављају учешће у изборном поступку.

Начин рангирања кандидата

Члан 20.
Остварена коначна оцена представља основ за рангирање 

кандидата. 
Кандидати се рангирају тако што се редослед кандидата на 

ранг листи одређује према висини остварене коначне оцене, одно-
сно остварене оцене према редоследу значаја утврђених и вредно-
ваних услова за обављање послова радног места које се попуњава. 

Ако више кандидата на крају изборног поступка оствари 
исту коначну оцену предност има онај кандидат који је остварио 
већи збир пондерисаних оцена на интервјуу. 

Ако више кандидата оствари исти збир пондерисаних оцена 
на интервјуу предност има онај кандидат који је остварио већу оце-
ну у фази процене психолошких захтева и базичних компетенција. 

Ако више кандидата оствари исту оцену у фази изборног по-
ступка психолошки захтеви и базичне компетенције, предност има 
онај кандидат који је остварио већи збир пондерисаних оцена за 
техничке компетенције. 

Изузетно, код скраћеног поступка из члана 16. овог правил-
ника, кандидати се рангирају на основу збира оцена добијених на 
интервјуу од сваког члана Комисије, подељеног са бројем три. 

Ранг листа

Члан 21.
После спроведеног изборног поступка Комисија сачињава 

Ранг листу на коју увршћује највише три кандидата који су ис-
пунили мерила прописана за избор и то само кандидате који су 
остварили најмање 60% вредности највеће коначне оцене, одно-
сно који су остварили коначну оцену најмање 2,4. 

Ако се радно место попуњава са више извршилаца, на Ранг 
листу се, рачунајући према броју извршилаца, уврштавају, за сва-
ког извршиоца, највише по три кандидата који су испунили мери-
ла прописана за избор из става 1. овог члана. 

Одлуку о избору кандидата доноси надлежни руководилац из 
члана 2. става 1. овог правилника. 

У случају из члана 20. став 6. овог правилника на Ранг листу 
могу бити уврштени само кандидати који су остварили најмање 
60% вредности највећег збира оцена остварених на интервјуу поде-
љених са бројем три, односно који су остварили оцену најмање 2,4. 

Решење

Члан 22.
Руководилац надлежан за доношење решења о премештају, 

односно распоређивању, без одлагања, у складу са законом, доно-
си решење о премештају, односно о распоређивању.

Решење из става 1. овог члана доставља се свим кандидатима 
који су учествовали у изборном поступку, а који у односу на то 
решење имају право заштите својих права � у складу са законом. 

Неуспех конкурса

Члан 23.
Конкурс није успео: 
1) ако се није пријавио ниједан кандидат; 
2) ако се у поступку спровођења конкурса утврди да ниједан 

од пријављених кандидата није испунио услове за учешће у кон-
курсу, односно није доставио све потребне доказе, или су пријаве 
неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне; 

3) ако ниједан од пријављених кандидата није учествовао у 
изборном поступку; 

4) ако ниједан од кандидата који су учествовали у изборном 
поступку није испунио мерила прописана за избор; 

5) услед одустанка свих кандидата који су уврштени на Спи-
сак кандидата који улазе у изборни поступак.

У случају из става 1. овог члана председник Комисије ће са-
чинити извештај и доставити га министру, који на основу тог изве-
штаја решењем утврђује да конкурс није успео. 

Решење из става 2. овог члана доставља се свим кандидати-
ма који су имали право да учествују у изборном поступку, који у 
односу на то решење имају право заштите својих права � у складу 
са законом.

Престанак важења ранијег прописа

Члан 24.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о спровођењу интерног конкурса међу запосленима 
у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, 
број 73/16).

Ступање на снагу

Члан 25.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 4958/19-3
У Београду, 22. априла 2019. године

Министар,
др Небојша Стефановић, с.р.
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1774
На основу члана 14. став 1. Закона о детективској делатности 

(„Службени гласник РС”, бр. 104/13 и 87/18),
Министар унутрашњих послова доноси

П РА В И Л Н И К

о измени и допуни Правилника о садржини, изгледу и 
начину употребе детективске легитимације

Члан 1.
У Правилнику о садржини, изгледу и начину употребе детек-

тивске легитимације („Службени гласник РС”, брoj 3/16), члан 4. 
мења се и гласи:

„Члан 4.
Детектив, приликом вршења послова, мора носити са собом 

легитимацију.
Детектив je дужан да лицу од кога прикупља податке, на ње-

гов захтев, покаже детективску легитимацију.
Детектив је дужан да се приликом примене овлашћења пред-

стави, осим ако би то могло угрозити безбедност детектива.
Приликом представљања, детектив легитимацију држи у 

руци и показује је тако да грађанин може да прочита текст на леги-
тимацији и види фотографију.”

Члан 2.
У члану 6. после става 1. додаје се нови став 2. који гласи:
„Самостални детектив у случају нестанка, губитка или крађе 

легитимације без одлагања извештава надлежну полицијску управу.”
Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 3.и 4.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 4590/19-2
У Београду, 22. априла 2019. године 

Министар,
др Небојша Стефановић, с.р.

1775
На основу члана 14. став 1. Закона о приватном обезбеђењу 

(„Службени гласник РС”, бр. 104/13, 42/15 и 87/18),
Министар унутрашњих послова доноси

П РА В И Л Н И К

o измени Правилника о садржини, изгледу и начину 
употребе легитимације службеника приватног 

обезбеђења

Члан 1.
У Правилнику о садржини, изгледу и начину употребе леги-

тимације службеника приватног обезбеђења („Службени гласник 
РС”, брoj 3/16), члан 5. мења се и гласи:

„Члан 5.
Службеник приватног обезбеђења за време обављања посло-

ва приватног обезбеђења легитимацију носи истакнуту на предњој 
спољној страни униформе или одела, окачену у висини груди.

Службеник приватног обезбеђења, када врши послове физич-
ког обезбеђења лица, мора са собом носити легитимацију и дужан 
је да се представи грађанину према коме примењује овлашћења, 
осим ако би то могло угрозити живот и тело службеника приват-
ног обезбеђења или лица које обезбеђује.

Приликом представљања, службеник приватног обезбеђења 
легитимацију држи у руци и показује је тако да грађанин може да 
прочита текст на легитимацији и види фотографију.”

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

01 број 4583/19-2
У Београду, 22. априла 2019. године

Министар,
др Небојша Стефановић, с.р.

1776
На основу члана 70. став 3, а у вези са чланом 67. став 1. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 � др. закон и 10/19), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К

o организацији и остваривању наставе у природи и 
екскурзије у основној школи

Предмет Правилника

Члан 1.
Овим правилником прописују се ближи услови и  уређују пи-

тања од значаја за организацију и остваривање наставе у природи 
и екскурзије у основној школи.

Појам наставе у природи и екскурзије

Члан 2.
Настава у природи је облик образовно-васпитног рада ко-

јим се остварују обавезни наставни предмети, изборни програми, 
пројектна настава и ваннаставне активности из плана и програма 
наставе и учења за први циклус основног образовања и васпита-
ња � у климатски погодном месту из здравствено-рекреативних и 
образовно-васпитних разлога.

Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се оства-
рује ван школе.

Циљ наставе у природи и екскурзије

Члан 3.
Циљеви наставе у природи су:
� очување, подстицање и унапређивање укупног здравстве-

ног стања ученика, њиховог правилног психофизичког и социјал-
ног развоја;

� стварање основа за усвајање активног, здравог и креативног 
начина живота и организовања и коришћења слободног времена;

� проширивање постојећих и стицање нових знања и иску-
става о непосредном природном и друштвеном окружењу;

� развијање еколошке свести и подстицање ученика на лични 
и колективни ангажман у заштити природе;

� социјализација ученика и стицање искустава у колективном 
животу, уз развијање толеранције и одговорног односа према себи, 
другима, окружењу и културном наслеђу;

� развијање позитивних односа према националним, култур-
ним и естетским вредностима;

� развијање способности сагледавања развоја привредних 
могућности краја, односно региона који се обилази.

Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у 
природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 
привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпит-
не улоге школе.

Задаци наставе у природи и екскурзије

Члан 4.
Задаци наставе у природи остварују се на основу плана и 

програма наставе и учења, образовно-васпитног рада и школског 
програма и саставни су део годишњег плана рада школе.
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Задаци који се остварују реализацијом програма наставе у 

природи су:
� побољшање здравља и развијање физичких и моторичких 

способности ученика;
� задовољавање основних дечијих потреба за кретањем и 

игром;
� очување природне дечије радозналости за појаве у природи 

и подстицање интересовања и способности за њихово упознавање 
кроз одговарајуће активности;

� развијање способности запажања основних својстава обје-
ката, појава и процеса у окружењу и уочавање њихове повезано-
сти у конкретним природним и друштвеним условима;

� подстицање самосталности у процесу стицања знања кроз 
непосредне истраживачке задатке;

� развијање свести о потреби заштите, неговања, чувања и 
унапређивања природне и животне средине и изграђивање еколо-
шких навика;

� упознавање природно-географских, културно-историјских 
знаменитости и лепоте места и околине;

� упознавање са начином живота и рада људи појединих кра-
јева;

� упознавање разноврсности биљног и животињског света по-
јединих крајева, уочавање њихове повезаности и променљивости;

� упознавање са карактеристикама годишњих доба у природи 
и смењивање временских прилика;

� развијање способности сналажења тј. оријентисања у про-
стору и времену;

� оспособљавање ученика за безбедан и правилан боравак у 
природи;

� развијање правилних хигијенско-здравствених навика и 
подстицање самосталности у обављању личне хигијене и бриге о 
себи;

� подстицање и стварање навике за неговање редовне физич-
ке активности и за што чешћи боравак у природи;

� формирање навика редовне и правилне исхране;
� навикавање на правилно смењивање рада, одмора и сна;
� разумевање и уважавање различитости међу појединцима;
� подстицање групног рада, договарања и сарадње са вршња-

цима и одраслима кроз одговарајуће активности.
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у при-

роди; уочавање узрочно-последичних односа у конкретним при-
родним и друштвеним условима; развијање интересовања за при-
роду и еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи 
појединих крајева; развијање позитивног односа према: национал-
ним, културним и естетским вредностима, спортским потребама и 
навикама, као и позитивним социјалним односима.

Садржаји наставе у природи и екскурзије

Члан 5.
Садржаји наставе у природи остварују се на основу плана и 

програма наставе и учења из којег се издвајају они садржаји који 
су погодни за остваривање циљева и задатака наставе у природи, а 
одговарају условима у којима се она реализује. 

У програмима наставе и учења за поједине предмете могу се 
наћи садржаји који експлицитно или имплицитно упућују на по-
годност овог облика образовно-васпитног рада.

Садржаји наставе у природи остварују се и на основу школ-
ског програма и саставни су део годишњег плана рада школе.

Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програ-
ма наставе и учења,  образовно-васпитног рада и саставни су део 
школског програма и годишњег плана рада школе.

Садржаји екскурзије у првом циклусу основног образовања и 
васпитања су посебно: 

� уочавање облика рељефа и површинских вода у околини и 
природно-географских одлика Републике Србије;

� посматрање карактеристичних биљака и животиња (обила-
зак станишта биљака и животиња);

� посете заштићеним природним подручјима (национални 
паркови, резервати, споменици природе и др.);

� упознавање с прошлошћу и културном баштином завичаја 
и отаџбине (обилазак музеја, културно-историјских споменика, ет-
но-села, спомен-кућа знаменитих људи � научника, књижевника, 
уметника, војсковођа, државника и др.);

� развијање способности оријентације у простору и времену; 
� обилазак разних типова пољопривредних површина и сто-

чарских фарми (упознавање с производњом здраве хране);
� обилазак привредних друштава и јавних предузећа (прера-

да природних сировина, упознавање с различитим делатностима 
људи, заштита животне средине и др.). 

Садржаји екскурзије у другом циклусу основног образовања 
и васпитања су посебно: 

� посете које омогућавају упознавање са природним лепота-
ма, природно-географским и друштвено-географским одликама Ре-
публике Србије (планине, реке, језера, бање, биљни и животињски 
свет, заштићени природни објекти и национални паркови, станов-
ништво, народи и етничке заједнице у Републици Србији и др.);

� обилазак праисторијских, античких, средњовековних, но-
вовековних и локалитета савременог доба (Лепенски вир, Винча, 
Сирмијум, Виминацијум � војни логор, Гамзиград � Царска па-
лата, Медијана, Студеница, Ђурђеви Ступови, Жича, Милешева, 
Сопоћани, Градац, Грачаница, Високи Дечани, Раваница, Лазари-
ца, Љубостиња, Манасија, Каленић, Сремски Карловци, Круше-
дол, Ново Хопово, Врдник, Смедеревска тврђава, Голубац, Нишка 
тврђава, Петроварадинска тврђава, Орашац, Топола, Ћеле-кула, 
Таково, Тршић, Бранковина, Враћевшница, Текериш, Струганик, 
Шумарице и др.);

� обилазак Београда, престонице Републике Србије (Дом На-
родне скупштине, Народно позориште, Народни музеј, Београдска 
тврђава, Опсерваторија, Војни музеј, Музеј Српске православне 
цркве, Музеј Првог српског устанка � Конак кнеза Милоша, Конак 
кнегиње Љубице, Народна библиотека, краљевски дворови на Де-
дињу, Музеј града, Авала, Јајинци, Етнографски музеј, Педагошки 
музеј, Музеј Вука и Доситеја, Саборна црква, Храм Светог Саве 
на Врачару, Природњачки музеј, Ботаничка башта „Јевремовац”, 
зоолошки врт, Музеј југословенске кинотеке, Музеј Николе Тесле, 
Музеј савремене уметности и др.);

� обилазак установа културе у Републици Србији (Галерија 
Матице српске у Новом Саду, Српско народно позориште у Новом 
Саду, Књажевско-српски театар у Крагујевцу, завичајни и локални 
музеји, спомен-куће и др.);

� обилазак привредних друштава и јавних предузећа (преду-
зећа у области прехрамбене, хемијске, машинске и електроинду-
стрије, индустрије грађевинског материјала, енергетике и др.);

� подстицање испољавања позитивних емоционалних дожи-
вљаја.

Програм  наставе у природи и екскурзије

Члан 6.
Стручно веће за разредну наставу предлаже програм наставе 

у природи, који доставља наставничком већу, ради разматрања и 
усвајања.

Одељењска и стручна већа школе предлажу програм екскур-
зије, који достављају наставничком већу, ради разматрања и усва-
јања.

Настава у природи и екскурзија могу да се реализују, ако је 
савет родитеља дао сагласност на програм наставе у природи, од-
носно екскурзије.   

Програм наставе у природи и екскурзије садржи: образовне и 
васпитне циљеве и задатке; садржаје којима се постављени циље-
ви остварују; планирани обухват ученика; носиоце предвиђених 
садржаја и активности; трајање, путне правце, техничку организа-
цију, начин финансирања и друга питања од значаја за реализацију 
програма наставе у природи и екскурзије.

Носиоци припреме, организације и извођења наставе у 
природи и екскурзије

Члан 7.
Носиоци припреме, организације и извођења програма на-

ставе у природи су директор школе, стручни вођа путовања, на-
ставник разредне наставе, односно други наставник кога одреди 
директор школе и који је добио сагласност стручног већа за ра-
зредну наставу.

Носиоци припреме, организације и извођења програма ек-
скурзије су директор школе, стручни вођа путовања, одељењски 
старешина или други наставник, кога одреди директор школе и 
који је добио сагласност одељењског већа.
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Стручни вођа путовања може бити директор школе или лице 
које он овласти, а које је из реда наставника разредне наставе, од-
носно наставника који остварују план и програм наставе и учења.

Ради обезбеђивања веће сигурности ученика на настави у 
природи и екскурзији, директор може да одреди да, поред настав-
ника разредне наставе, односно одељењског старешине, наставу у 
природи, односно екскурзију прати још највише један наставник 
који изводи наставу ученицима тог одељења. 

Стручни вођа путовања прати и спроводи програм који се од-
носи на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и 
задатака и одговарајућих садржаја наставе у природи и екскурзије. 

Стручни вођа путовања и наставник разредне наставе, одно-
сно одељењски старешина координира остваривање садржаја и 
активности предвиђених програмом наставе у природи, односно 
екскурзије, стара се о безбедности и понашању ученика.

Изузетно, наставник разредне наставе, односно одељењски 
старешина обавља послове из надлежности стручног вође путо-
вања, ако је у питању школа са малим бројем ученика и школа са 
комбинованим одељењима.

Услови за извођење наставе у природи и екскурзије

Члан 8.
Настава у природи се организује и изводи, уз претходну пи-

смену сагласност родитеља, односно другог  законског заступника 
(у даљем тексту: родитељ) по правилу за најмање 80% ученика ис-
тог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и 
задатака. 

Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену 
сагласност родитеља, по правилу за најмање 60% ученика истог 
разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и за-
датака. 

Изузетно, настава у природи, односно екскурзија може да се 
организује за ученике одељења у којем писмену сагласност да нај-
мање 60% родитеља ученика.

Извођење наставе у природи, односно екскурзије за ученике 
истог разреда организује се са истим садржајем, по правилу исто-
времено.

Ако нису испуњени наведени услови настава у природи, од-
носно екскурзија се не организује о чему одлуку доноси директор. 

Припрема наставе у природи и екскурзије

Члан 9.
Припрема ученика, родитеља и наставника је услов реализа-

цију наставе у природи и екскурзије.
Припрема ученика подразумева да се ученици унапред упо-

знају са местом у које одлазе, условима живота у којима се орга-
низује настава у природи, односно екскурзија, облицима и садржа-
јима рада, начином превоза и понашањем у току пута, потребним 
књигама, прибору, одећи, обући, појединим спортско-рекреатив-
ним активностима које ће се тамо реализовати. 

Ученици, подељени у групе, уз помоћ наставника припрема-
ју кратке реферате о областима и местима која посећују.

Посебна пажња посвећује се делу припреме у коме се настав-
ник са ученицима договора око правила понашања током извође-
ња наставе у природи  и екскурзије.

Припрема родитеља подразумева организовање родитељских 
састанака и пружање информација о основним географским ка-
рактеристикама и климатским условима краја у коме се организује 
настава у природи, односно екскурзија, времену одласка, дужини 
боравка, цени, документацији коју треба припремити, условима 
смештаја, исхране, здравствене заштите, условима живота и рада 
ученика, могућностима комуникације са децом и сл. 

Обавеза установе је да родитељима да детаљна упутства о 
припреми ученика, са списком неопходног прибора за личну хиги-
јену, писање, потребном гардеробом, да упозна родитеље са пра-
вилима понашања ученика током наставе у природи, односно на 
екскурзији и законском одговорношћу родитеља за понашање уче-
ника током наставе у природи, односно на екскурзији и слично.

Ради прикупљања важних информација везаних за здравстве-
ни и психофизички статус деце, њихове особености, специфичне 
навике и интересовања, организују се са родитељима посебни раз-
говори.

Припрема наставника обухвата индивидуалну и заједничку 
припрему. 

Заједничка припрема се одвија путем краћих састанака на 
нивоу школе, на којима се разматрају организациона питања од 
значаја за извођење наставе у природи  и екскурзије.

Индивидуална припрема обухвата добро информисање на-
ставника о географским и геолошким карактеристикама краја, о 
флори и фауни, историјским подацима, значајним културним, при-
вредним и другим објектима који се могу посетити, обичајима и 
етнографским карактеристикама подручја и места на коме ће се 
одвијати настава у природи, односно екскурзија. 

На основу прикупљених података и постављених циљева и 
задатака наставе у природи, односно екскурзије, наставник са-
ставља програм који ће се реализовати (поред садржаја наставе 
програм поседује и спортско-рекреативне и културне активности, 
друштвене игре, типске вечерње програме и др.), одабира методе 
и облике рада, одређује динамику активности и припрема све што 
ће му обезбедити ефикасан и успешан рад. 

Програм наставе у природи, односно екскурзије треба да са-
држи јасну структуру која указује на циљеве и исходе у складу са 
програмом наставе и учења, које треба остварити. 

Школа сачињава оперативне планове који, имајући у виду 
постојање непредвидивих фактора који су од утицаја на реализа-
цију наставе у природи, односно екскурзије, поседују флексибил-
ност, односно прилагодљивост датим околностима нпр. лошим 
временским условима и сл.

Реализација наставе у природи и екскурзије

Члан 10.
Наставник се стара о организацији и реализацији редовне на-

ставе и предвиђених активности, као и о безбедности ученика за 
време трајања наставе у природи, односно екскурзије.

Приликом реализације наставе у природи, наставник треба 
да уважава индивидуалне карактеристике ученика, разлике у њи-
ховим потребама и могућностима, да подстиче сарадњу и тимски 
рад, самосталност и личну одговорност.

Приликом остваривања програма наставе у природи што 
више наставних и ваннаставних активности треба реализовати у 
природном окружењу � уз смењивање редовне наставе, самостал-
них активности ученика, спортско-рекреативних и културних ак-
тивности, игре и забаве, пасивног и активног одмора.

Настава у природи може да се реализује у трајању од седам 
до 10 дана.

У складу са циљем и задацима екскурзије одређују се путни 
правци, објекти, манифестације, крајеви и предели у којима се ре-
ализује екскурзија. 

Екскурзија се изводи искључиво на територији Републике 
Србије. За ученике седмог и осмог разреда основне школе, екскур-
зија се може организовати и у Републици Српској.

Школа може да планира студијско путовање за групу ученика 
у циљу учења језика и упознавања културе, сарадње у оквиру про-
јеката и других облика образовно-васпитног рада, а које се изводи 
уз претходно прибављену сагласност надлежне школске управе. 

Студијско путовање је саставни део годишњег плана рада 
школе којим се ближе уређује његова организација, циљеви и за-
даци.

Ако је екскурзија, односно студијско путовање организовано 
у време наставних дана, настава се надокнађује за све ученике, у 
складу са школским календаром и годишњим планом рада.

Трајање екскурзије прописано је планом наставе и учења. 
За ученике једног разреда екскурзија се сваке године органи-

зује у другом подручју Републике Србије, а то су: 
1) Аутономна покрајина Војводина (Бачка, Банат, Срем);
2) Западна Србија са Таром;
3) Југозападна Србија (Златибор, Златар, Увац);
4) Централна Србија: Шумадија и Поморавље;
5) Ибарско-копаонички крај;
6) Јужна Србија (Ниш�Врање);
7) Источна Србија са Ђердапом;
8) Београд и околина.
Директор установе одговоран је за законитост реализације 

наставе у природи, екскурзије и студијског путовања. 
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Избор агенције за реализацију наставе у природи и екскурзије

Члан 11.
Избор агенције за реализацију наставе у природи и екскур-

зије спроводи се у складу са законом који уређује јавне набавке. 
Наставу у природи, односно екскурзију, може да реализује 

искључиво агенција која поседује законом прописану лиценцу за 
организовање туристичког путовања.

Поступак јавних набавки спроводи комисија школе коју 
образује директор. Комисија има најмање три члана, од којих је 
најмање један представник савета родитеља разреда за које се ор-
ганизује  настава у природи, односно екскурзија и најмање један 
наставник који ће реализовати наставу у природи, односно екскур-
зију, при чему се на сва остала питања у вези са саставом комисије 
сходно примењују одредбе закона којим се уређује област јавних 
набавки.  

Секретар школе, уколико није члан комисије, пружа стручну 
помоћ члановима комисије. 

Стручну помоћ члановима комисије пружа и лице које у шко-
ли обавља финансијске и рачуноводствене послове.

Предлог одлуке о додели уговора комисија утврђује приме-
ном законом прописаних критеријума, посебно водећи рачуна о 
следећем:

1) Квалитет програма путовања: 
� квалитет смештаја и исхране (категорија објекта примерена 

узрасту ученика и циљевима и задацима наставе у природи, од-
носно екскурзије, структура соба без могућности проширења сме-
штајних капацитета супротно закону, начин услуживања оброка, 
локација објекта и др.),

� садржај програма (испуњеност програма, водичи, забавни 
садржаји и сл.),

� квалитет превоза;
2) Цена, услови целодневне бриге о ученицима и услови пла-

ћања.
Приликом одређивања додатних услова за учешће у по-

ступцима јавних набавки, потребно је нарочито водити рачуна о 
дефинисању услова пословног капацитета у вези са претходним 
искуством понуђача, а што се доказује референтним листама и по-
тврдама референтних наручилацa путовања.

Одлуку о додели уговора доноси директор на основу предло-
га комисије.

Школе које имају одговарајуће услове, као и установе које 
су специјализоване за остваривање квалитетних програма за децу 
и ученике у функцији активног слободног времена, са посебним 
усмерењем на спортско-рекреативне активности и које имају од-
говарајуће услове, могу да буду центри за реализацију наставе у 
природи, као и за реализацију активности ученика више школа 
(Центар дечјих одмаралишта, Пионирски град и друге одговара-
јуће установе намењене деци и ученицима), у складу са законом 
који уређује основно образовање и васпитање.

Наставник разредне наставе, односно одељењски старешина 
обавештава родитеље о програму и цени наставе у природи, од-
носно екскурзије, избору агенције и осталим условима путовања.

Вишедневна путовања уговарају се најмање на бази пуног 
пансиона, а једнодневна могу бити уговорена без оброка.

Приликом реализације екскурзије агенција је дужна да испу-
ни све услове и обавезе прописане законом којим се уређује делат-
ност туризма, а посебно у погледу програма путовања и општих 
услова путовања.

Безбедност путовања 

Члан 12.
Директор школе је обавезан да организује консултативни са-

станак пре извођења путовања, на који позива представнике свих 
интересних група у процесу одлучивања и планирања, о чему се 
сачињава записник. 

Ако  се превоз обавља друмским саобраћајем, директор школе 
обавезан је да обезбеди да се путовање изврши у складу са прописи-
ма којима се уређује начин обављања организованог превоза деце.

Ако надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправ-
ност документације, техничку неисправност возила или било који 

други разлог у погледу психофизичке способности возача, дирек-
тор или стручни вођа путовања обуставиће путовање до отклања-
ња утврђених недостатака.

Забрањено је конзумирање алкохола и опојних средстава за 
све учеснике путовања.

План дежурства ученика и наставника за време путовања је 
саставни део програма наставе у природи, односно екскурзије.

Дневне активности утврђене програмом наставе у природи, 
односно екскурзије морају бити реализоване до 22 часа.

За путовања дужа од једног дана, изабрана туристичка аген-
ција дужна је да обезбеди лекара � пратиоца, уколико у местима 
боравка ученика не постоји организована здравствена служба.

За путовања дужа од два дана неопходно је да родитељ до-
стави податке о здравственом, физичком и психичком стању уче-
ника, које издаје изабрани лекар/педијатар на основу здравственог 
картона.

Тајност података о здравственом, физичком и психичком ста-
њу ученика  мора бити обезбеђена и о овоме се стара директор 
школе, наставник разредне наставе, односно одељењски стареши-
на и лекар.

Извештај о извођењу наставе у природи, односно екскурзије

Члан 13.
После изведеног путовања, стручни вођа путовања и пред-

ставник туристичке агенције сачињавају забелешку о извођењу 
путовања, након чега стручни вођа путовања у року од три дана 
сачињава извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу 
и квалитету пружених услуга.

Након изведеног путовања ученици попуњавају анкетни 
лист.

Саставни део извештаја из става 1. овог члана, садржи и ин-
формацију о стеченим знањима и искуствима са путовања, начин 
њихове интеграције у наставни процес, утиске ученика о реали-
зованом путовању, као и планиране обавезне активности које ће 
наставници са ученицима осмислити и реализовати у настави и 
ваннаставним активностима (нпр. пројекти, презентације за роди-
теље, изложбе и сл.).

Извештај из става 1. овог члана доставља се савету родите-
ља и наставничком већу ради разматрања, а школском одбору ради 
разматрања и усвајања.

Наставник разредне наставе, односно одељењски старешина 
упознаје родитеље са извештајем на родитељском састанку. 

Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја о 
раду школе.

Ако се приликом разматрања извештаја о остваривању путо-
вања оцени да предвиђени програм није остварен у целости или 
да туристичка агенција није испоштовала уговорне обавезе, школа 
подноси рекламацију агенцији. 

Прелазне и завршне одредбе

Члан 14.
Поступци организације и остваривања наставе у природи и 

екскурзија који су започети пре ступања на снагу овог правилни-
ка, окончаће се по прописима који су важили до ступања на снагу 
овог правилника.

Члан 15.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о програму за остваривање екскурзије у првом и дру-
гом циклусу основног образовања и васпитања („Службени гла-
сник РС � Просветни гласник”, број 7/10).  

Ступање на снагу

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се 
почев од школске 2019/2020. године.

Број 110-00-00213/2018-04
У Београду, 29. марта 2019. године

Министар, 
Младен Шарчевић, с.р.



50 Број 30 25. април 2019.

1777
На основу члана 70. став 3, а у вези са чланом 67. став 1. 

Закона о основама система образовања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 � др. закон и 10/19),

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К

o организацији и остваривању екскурзије у средњој 
школи

Предмет Правилника

Члан 1.
Овим правилником прописују се ближи услови и уређују пи-

тања од значаја за организацију и остваривање екскурзије у сред-
њој школи.

Појам екскурзије

Члан 2.
Екскурзија је облик образовно-васпитног рада који се оства-

рује ван школе.

Циљ екскурзије

Члан 3.
Циљ екскурзије је непосредно упознавање појава и односа у 

природној и друштвеној средини, упознавање културног наслеђа и 
привредних достигнућа, а у циљу остваривања образовно-васпит-
не улоге школе.

Задаци екскурзије

Члан 4.
Задаци екскурзије остварују се на основу плана и програма 

наставе и учења.
Задаци екскурзије су: проучавање објекта и феномена у при-

роди; уочавање узрочно-последичних односа у конкретним при-
родним и друштвеним условима; развијање интересовања за при-
роду и еколошке навике; упознавање начина живота и рада људи 
појединих крајева; развијање позитивног односа према национал-
ним, културним и естетским вредностима, као и развијање пози-
тивних социјалних вештина.

Садржаји екскурзије

Члан 5.
Садржаји екскурзије остварују се на основу плана и програ-

ма наставе и учења, образовно-васпитног рада и саставни су део 
школског програма и годишњег плана рада школе.

Програм  екскурзије

Члан 6.
Школа реализује екскурзију, на начин и под условима утврђе-

ним планом и програмом наставе и учења. 
Одељењска и стручна вeћа школе предлажу програм екскур-

зијe, који достављају наставничком већу, ради разматрања и усва-
јања.

Екскурзија може да се реализује уколико је савет родитеља 
дао сагласност на програм екскурзије.   

Програм екскурзије садржи: образовно-васпитне циљеве и 
задатке; садржаје којима се постављени циљеви остварују; пла-
нирани обухват ученика; носиоце предвиђених садржаја и ак-
тивности; трајање, путне правце, техничку организацију, начин 
финансирања и друга питања од значаја за реализацију програма 
екскурзије.

Извођење екскурзије

Члан 7.
Носиоци припреме, организације и извођења програма ек-

скурзије су директор школе, стручни вођа путовања, одељењски 
старешина или други наставник кога одреди директор установе. 

Стручни вођа путовања може бити директор школе или лице 
које он овласти, а које је одељењски старешина, односно настав-
ник који остварују план и програм наставе и учења.

Ради обезбеђивања веће сигурности ученика на екскурзији, 
директор може да одреди да поред наставника, односно одељењ-
ског старешине, екскурзију прати још највише један наставник 
који изводи наставу ученицима тог одељења. 

Стручни вођа путовања прати и спроводи програм који се од-
носи на остваривање постављених образовно-васпитних циљева и 
задатака и одговарајућих садржаја екскурзије.

Стручни вођа путовања и одељењски старешина координи-
рају остваривање садржаја и активности предвиђених програмом 
екскурзије, старају се о безбедности и понашању ученика.

Изузетно, ако се екскурзија организује за највише две групе 
ученика, стручни вођа путовања може бити и одељењски стареши-
на или други наставник.

Услови за извођење екскурзије

Члан 8.
Екскурзија се организује и изводи, уз претходну писмену са-

гласност родитеља, односно другог законског заступника (у даљем 
тексту: родитељ) ученика по правилу за најмање 60% ученика ис-
тог разреда, уколико су створени услови за остваривање циљева и 
задатака. 

Изузетно, екскурзија може да се организује за ученике одеље-
ња у којем писмену сагласност да најмање 60% родитеља ученика.

Извођење екскурзије за ученике истог разреда организује се 
са истим садржајем, по правилу истовремено.

Ако нису испуњени наведени услови, екскурзија се не орга-
низује, о чему одлуку доноси директор. 

Припрема екскурзије

Члан 9.
Припрема ученика, родитеља и наставника је услов реализа-

ције екскурзије.
Припрема ученика подразумева да се ученици унапред упо-

знају са местом у које одлазе, условима живота у којима се реали-
зује екскурзија, начином превоза и понашањем у току пута, поједи-
ним спортско-рекреативним активностима које ће се реализовати. 

Ученици, подељени у групе, уз помоћ наставника припрема-
ју кратке реферате о областима и местима која посећују.

Посебна пажња посвећује се делу припреме у коме се настав-
ник са ученицима договора око правила понашања током извође-
ња екскурзије.

Припрема родитеља подразумева организовање родитељских 
састанака и пружање информација о основним географским ка-
рактеристикама и климатским условима краја у коме се организује 
екскурзија, времену одласка, дужини боравка, цени, документаци-
ји коју треба припремити, условима смештаја, исхране, здравстве-
не заштите, условима живота ученика, могућностима комуникаци-
је са децом и сл. 

Обавеза установе је да родитељима да детаљна упутства о 
припреми ученика, да упозна родитеље са правилима понашања 
ученика на екскурзији и законском одговорношћу родитеља за по-
нашање ученика током трајања екскурзије и слично.

Ради прикупљања важних информација везаних за здравствени 
и психофизички статус деце, њихове особености, специфичне нави-
ке и интересовања, организују се са родитељима посебни разговори.

Припрема наставника обухвата индивидуалну и заједничку 
припрему. 

Заједничка припрема се одвија путем краћих састанака на 
нивоу школе, на којима се разматрају организациона питања од 
значаја за извођење екскурзије.

Индивидуална припрема обухвата добро информисање на-
ставника о географским и геолошким карактеристикама краја, о 
флори и фауни, историјским подацима, значајним културним, при-
вредним и другим објектима који се могу посетити, обичајима и 
етнографским карактеристикама подручја и места у којима ће се 
реализовати екскурзија. 

На основу прикупљених података и постављених циљева и 
задатака екскурзије, наставник саставља програм који ће се реали-
зовати, одређује динамику активности и припрема све што ће му 
обезбедити ефикасну и успешну реализацију. 
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Програм екскурзије треба да садржи јасну структуру која 

указује на циљеве и исходе у складу са програмом наставе и уче-
ња, које треба остварити. 

Школа сачињава оперативне планове који, имајући у виду 
постојање непредвидивих фактора који су од утицаја на реализа-
цију екскурзије, поседују флексибилност, односно прилагодљи-
вост датим околностима нпр. лошим временским условима и сл.

Реализација екскурзије

Члан 10.
Приликом извођења екскурзије нарочито се води рачуна о 

свим видовима заштите и безбедности ученика.
Наставник се стара о организацији и реализацији предвиђе-

них активности, као и о безбедности ученика за време трајања ек-
скурзије.

Путни правци, објекти, манифестације, крајеви и предели 
одређују се у складу са циљем и задацима путовања. 

Екскурзија се, по правилу, изводи на територији Републике 
Србије, а једном у току школовања може се организовати и у Ре-
публици Српској.

Изузетно, за ученике завршног разреда, екскурзија може да 
се организује у иностранству.

Школа може да планира студијско путовање за групу ученика 
у циљу учења језика и упознавања културе, сарадње у оквиру про-
јеката и других облика образовно-васпитног рада, а које се изводи 
уз претходно прибављену сагласност надлежне школске управе. 

Студијско путовање је саставни део годишњег плана рада шко-
ле којим се ближе уређује његова организација, циљеви и задаци.

Трајање екскурзије прописано је планом наставе и учења. 
Ако је екскурзија, односно студијско путовање организовано 

у време наставних дана, настава се надокнађује за све ученике, у 
складу са школским календаром и годишњим планом рада.

Директор установе одговоран је за законитост реализације 
екскурзије и студијског путовања. 

Избор агенције за реализацију екскурзије

Члан 11.
Избор агенције за реализацију екскурзије спроводи се у скла-

ду са законом који уређује јавне набавке. 
Екскурзију може да реализује искључиво агенција која по-

седује законом прописану лиценцу за организовање туристичког 
путовања.

Поступак јавних набавки спроводи комисија школе коју 
образује директор. 

Комисија има најмање три члана, од којих је најмање један 
представник савета родитеља разреда за које се организује екскур-
зија и најмање један наставник који ће реализовати екскурзију, при 
чему се на сва остала питања у вези са саставом комисије сходно 
примењују одредбе закона којим се уређује област јавних набавки.  

Секретар школе, уколико није члан комисије, пружа стручну 
помоћ члановима комисије. 

Стручну помоћ члановима комисије пружа и лице које у шко-
ли обавља финансијске и рачуноводствене послове.

Предлог одлуке о додели уговора комисија утврђује приме-
ном законом прописаних критеријума, посебно водећи рачуна о 
следећем:

1) Квалитет програма путовања: 
� квалитет смештаја и исхране (категорија објекта примере-

на узрасту ученика и циљевима и задацима екскурзије, структура 
соба без могућности проширења смештајних капацитета супротно 
закону, начин услуживања оброка, локација објекта и др.),

� садржај програма (испуњеност програма, водичи, забавни 
садржаји и сл.),

� квалитет превоза (авион, аутобус и др.);
2) Цена, услови целодневне бриге о ученицима и услови пла-

ћања.
Приликом одређивања додатних услова за учешће у по-

ступцима јавних набавки, потребно је нарочито водити рачуна о 
дефинисању услова пословног капацитета у вези са претходним 
искуством понуђача, а што се доказује референтним листама и по-
тврдама референтних наручилацa путовања.

Одлуку о додели уговора доноси директор на основу предло-
га комисије.

Одељењски старешина обавештава родитеље о програму и 
цени екскурзије, избору агенције и осталим условима путовања.

Једнодневна путовања могу бити уговорена без оброка. Ви-
шедневна путовања уговарају се најмање на бази полупансиона.

Приликом реализације екскурзије агенција је дужна да испу-
ни све услове и обавезе прописане законом којим се уређује делат-
ност туризма, а посебно у погледу програма путовања и општих 
услова путовања.

Безбедност путовања

Члан 12.
Директор школе је обавезан да организује консултативни са-

станак пре извођења путовања, на који позива представнике свих 
интересних група у процесу одлучивања и планирања, о чему се 
сачињава записник. 

Ако се превоз обавља друмским саобраћајем, директор школе 
обавезан је да обезбеди да се путовање изврши у складу са прописи-
ма којима се уређује начин обављања организованог превоза деце.

Ако надлежни орган унутрашњих послова утврди неисправ-
ност документације, техничку неисправност возила или било који 
други разлог у погледу психофизичке способности возача, дирек-
тор или стручни вођа путовања обуставиће путовање до отклања-
ња утврђених недостатака.

Забрањено је конзумирање алкохола и опојних средстава за 
све учеснике путовања.

План дежурства ученика и наставника за време путовања је 
саставни део програма екскурзије.

Дневне активности, осим превоза, утврђене програмом ек-
скурзије морају бити реализоване до 24 часа.

За путовања дужа од једног дана, изабрана туристичка аген-
ција дужна је да обезбеди лекара � пратиоца, уколико у местима 
боравка ученика не постоји организована здравствена служба.

За путовања дужа од два дана неопходно је да родитељ до-
стави податке о здравственом, физичком и психичком стању уче-
ника, које издаје изабрани лекар/педијатар на основу здравственог 
картона.

Тајност података о здравственом, физичком и психичком ста-
њу ученика  мора бити обезбеђена и о овоме се стара директор 
школе, одељењски старешина и лекар.

Извештај о извођењу екскурзије

Члан 13.
После изведеног путовања, стручни вођа путовања и пред-

ставник туристичке агенције сачињавају забелешку о извођењу 
путовања, након чега стручни вођа путовања у року од три дана 
сачињава извештај, који подноси директору, са оценом о извођењу 
и квалитету пружених услуга. 

Након изведеног путовања ученици попуњавају анкетни 
лист.

Извештај из става 1. овог члана, садржи и информацију о сте-
ченим знањима и искуствима са путовања, начин њихове интегра-
ције у наставни процес, утиске ученика о реализованом путовању, 
као и планиране обавезне активности које ће наставници са учени-
цима осмислити и реализовати у настави и ваннаставним актив-
ностима (нпр. пројекти, презентације за родитеље, изложбе и сл.). 

Извештај из става 1. овог члана доставља се савету родите-
ља и наставничком већу ради разматрања, а школском одбору ради 
разматрања и усвајања.

Одељењски старешина на родитељском састанку упознаје 
родитеље са извештајем. 

Извештај о путовању је саставни део годишњег извештаја о 
раду школе.

Ако се приликом разматрања извештаја о остваривању путо-
вања оцени да предвиђени програм није остварен у целости или 
да туристичка агенција није испоштовала уговорне обавезе, школа 
подноси рекламацију агенцији. 

Прелазне и завршне одредбе

Члан 14.
Поступци организације и остваривања екскурзија који су 

започети пре ступања на снагу овог правилника, окончаће се по 
прописима који су важили до ступања на снагу овог правилника.
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Члан 15.
Даном ступања на снагу овог правилника престају да важе 

Правилник о наставном плану и програму за гимназију („Службе-
ни гласник РС � Просветни гласник”, бр. 5/90, 3/91, 3/92, 17/93, 
2/94, 2/95, 8/95, 23/97, 2/02, 5/03, 10/03, 11/04, 18/04, 24/04, 3/05, 
11/05, 2/06, 6/06, 12/06, 17/06, 1/08, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 
7/11, 4/13, 14/13, 17/13, 18/13, 5/14, 4/15, 18/15, 11/16, 13/16 � 
исправка, 10/17 � исправка и 12/18) и Правилник о плану и про-
граму образовања и васпитања за заједничке предмете у стручним 
и уметничким школама („Службени гласник РС � Просветни гла-
сник”, бр. 6/90, 4/91, 7/93 � др. правилник, 17/93, 1/94, 2/94, 2/95, 
3/95, 8/95, 5/96, 2/02, 5/03, 10/03, 24/04, 3/05, 6/05, 11/05, 6/06, 
12/06, 8/08, 1/09, 3/09, 10/09, 5/10, 8/10 � исправка, 11/13, 14/13, 
5/14, 3/15, 11/16 и 13/18) у делу који се односи на екскурзије.

Ступање на снагу

Члан 16.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се 
почев од школске 2019/2020. године.

Број 110-00-00214/2018-04
У Београду, 29. марта 2019. године

Министар,
Младен Шарчевић, с.р.

1778
На основу члана 38. став 11. Закона о средњем образовању и 

васпитању („Службени гласник РС”, бр. 55/13, 101/17 и 27/18 � др. 
закон) и члана 19. став 3. Закона о основама система образовања 
и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 � др. закон 
и 10/19), 

Министар просвете, науке и технолошког развоја доноси

П РА В И Л Н И К 

о изменама и допунама Правилника о упису ученика у 
средњу школу

Члан 1. 
У Правилнику о упису ученика у средњу школу („Службени 

гласник РС”, број 23/18), у члану 13. после речи: „гимназији” бри-
ше се реч: „и” и додаје се запета, а после речи: „информатику” до-
дају се речи: „и одељење за ученике са посебним способностима 
за биологију и хемију у гимназији”.

Члан 2. 
У члану 17. наслов изнад члана мења се и гласи: 
„Упис у филолошку гимназију и одељење, математичку гим-

назију и одељење, одељење за ученике са посебним способности-
ма за физику у гимназији, одељење које остварује наставни план 
и програм за гимназију за ученике са посебним способностима за 
рачунарство и информатику и одељење за ученике са посебним 
способностима за биологију и хемију у гимназији”.

У ставу 1. после речи: „гимназији” брише се реч: „и” и додаје 
се запета, а после речи: „информатику” додају се речи: „и одеље-
ње за ученике са посебним способностима за биологију и хемију 
у гимназији”.

У ставу 2. после тачке 3) додаје се тачка 3а) која гласи:
„3а) кандидату који конкурише за одељење за ученике са 

посебним способностима за биологију и хемију у гимназији так-
мичења из биологије или хемије вреднују се на начин прописан 
чланом 30г овог правилника.”

Члан 3.
У члану 18. после речи: „гимназији” брише се реч: „и” и 

додаје се запета, а после речи: „информатику” додају се речи: „и 
одељење за ученике са посебним способностима за биологију и 
хемију у гимназији”.

Члан 4.
После члана 30. додају се чл. 30а�30г који гласе:

„Упис у одељење за ученике са посебним способностима за 
биологију и хемију у гимназији

Члан 30а 
За упис у одељење за ученике са посебним способностима за 

биологију и хемију у гимназији кандидат полаже пријемни испит: 
1) тест из биологије, 
2) тест из хемије. 
Тестови из става 1. овог члана полажу се у складу са општим 

стандардима постигнућа за крај обавезног образовања. 
Кандидат бира да ли ће полагати један или оба теста.

Члан 30б 
Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним спо-

собностима за биологију и хемију у гимназији може да оствари 
највише по 240 бодова на сваком тесту из члана 30а став 1. овог 
правилника. 

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста, ра-
чуна се само бољи резултат. 

Ако је кандидат из става 1. овог члана полагао оба теста и на 
сваком освојио исти број бодова, бодује се резултат остварен само 
на једном тесту.

Члан 30в 
Кандидат за упис у одељење за ученике са посебним способ-

ностима за биологију и хемију у гимназији положио је пријемни 
испит ако је остварио најмање 120 бодова на тесту из биологије, 
или најмање 120 бодова на тесту из хемије, из члана 30а став 1. 
овог правилника.

Члан 30г
Такмичења ученика основне школе, која су од значаја за упис 

у одељење за ученике са посебним способностима за биологију и 
хемију у гимназији, у смислу овог правилника, јесу такмичења из 
биологије и хемије. 

Стручна друштва и други организатори такмичења из става 
1. овог члана јесу: 

1) биологија:
� Такмичење из биологије � Српско биолошко друштво;
2) хемија:
� Такмичење из хемије � Српско хемијско друштво.
Кандидату, који је освојио прво, друго или треће место на 

републичком такмичењу у осмом разреду основне школе из био-
логије или хемије, додељује се по 120 бодова за прво место, 100 
бодова за друго место и 80 бодова за треће место.”

Члан 5. 
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

Број 110-00-109/2019-03
У Београду, 25. априла 2019. године

Министар, 
Младен Шарчевић, с.р.

1779
На основу члана 9. ст. 1. и 5. Закона о стратешкој процени 

утицаја на животну средину („Службени гласник РС”, бр. 135/04 
и 88/10),

Министарство заштите животне средине доноси

ОД Л У К У

о изради Стратешке процене утицаја Програма 
управљања отпадом 

1. Приступа се изради Стратешке процене утицаја Програма 
управљања отпадом Републике Србије (у даљем тексту: Програм).
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2. Стратешка процена утицаја Програма се ради за територи-

ју Републике Србије.
3. Разлози за израду Стратешке процене утицаја Програма 

садржани су у члану 5. Закона о стратешкој процени утицаја на 
животну средину, а  дефинисани су на основу територијалног обу-
хвата и могућих утицаја Програма за управљање отпадом на жи-
вотну средину:

� значај овог програма на заштиту животне средине и одржи-
ви развој произилазе из потребе да се животна средина и природ-
не вредности заштите и обезбеди одрживи развој и финансијски 
аспекат достизања ових параметара на подручју Републике Срби-
је, као и да се унапреди управљање отпадом на територији Репу-
блике Србије. Потребно је да се у планирању Програма сагледају 
стратешка питања заштите животне средине, односно управља-
ња отпадом и обезбеди њихово решавање на одговарајући начин, 
укључујући и финансијске импликације.

4. Стратешка процена се ради за Програм који обухвата по-
дручје Републике Србије.

5. Израда Стратешке процене утицаја заснована је на студиј-
ско-аналитичкој документацији из области, управљања отпадом, 
заштите животне средине, заштите природе као и другој релевант-
ној документацији.

6. Стратешком проценом утицаја биће разматрана питања за-
штите ваздуха, вода, земљишта, живог света, заштићених природ-
них добара, становништва, здравља, насеља, градова, као и друга 
питања за која се у току израде утврде да захтевају одговарајућу 
обраду.

7. Извештај о стратешкој процени, као документ којим се 
приказује поступак израде Стратешке процене, резултати до којих 
се дошло и начин интегрисања у поступак припреме Програма, 
садржи:

� циљеве и у односу на њих дефинисане циљне вредности;
� мере и рокове за постизање циљева и циљних вредности;
� поступак праћења реализације овог програма;
� полазне основе Стратешке процене су: обухват, предмет и 

циљеве Програма, захтеви заштите животне средине из релевант-
них планских и других докумената;

� опште и посебне циљеве Стратешке процене и индикаторе;
� процену могућих утицаја на животну средину: приказ ста-

ња животне средине на подручју Републике Србије; варијанте 
развоја планског подручја, укључујући сценарио нултог развоја 
и заштите планског подручја повољне са аспекта заштите жи-
вотне средине; процену утицаја варијантних решења на животну 
средину; опис мера за спречавање и ограничавање негативних и 
увећање позитивних утицаја на животну средину; поређење вари-
јантних решења и приказ разлога за избор најповољнијег; процену 
утицаја планских решења на животну средину; опис мера за спре-
чавање и ограничавање негативних и увећање позитивних утицаја 
на животну средину; начин на који су при процени узети у обзир 
елементи животне средине и карактеристике утицаја;

� програм праћења стања животне средине у току спровође-
ња Програма;

� приказ коришћене методологије;
� приказ начина одлучивања, опис разлога одлучујућих за из-

бор Програма са аспекта разматраних варијантних решења и при-
каз начина на који су питање животне средине укључена у Про-
грам;

� учешће заинтересованих страна у поступку израде и разма-
трање Извештаја о стратешкој процени утицаја;

� извод из Стратешке процене (закључак � нетехнички резиме).
8. Носилац израде Стратешке процене ће бити изабран у 

складу са чланом 10. Закона o стратешкој процени утицаја на жи-
вотну средину.  

Рок за израду Стратешке процене је шест месеци од дана сту-
пања на снагу Одлуке о изради Стратешке процене утицаја про-
грама управљања отпадом.

9. Учешће заинтересованих органа и организација у разма-
трању Извештаја о стратешкој процени обезбеђује се доставља-
њем Извештаја о стратешкој процени на мишљење.

Учешће јавности у разматрању Извештаја о стратешкој про-
цени обезбеђује се у оквиру јавног увида у Програм, у трајању од 
30 дана, у јединици локалне самоуправе на територији Републике 
Србије.

10. Средства за израду Стратешке процене обезбеђује Мини-
старство заштите животне средине.

11. Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије”.

12. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”.

Број 353-01-2417/2018-009 
У Београду,  9. априла 2019. године

Министар,
Горан Триван, с.р.

1780
На основу члана 22. став 2. Закона о судским вештацима 

(„Службени гласник РС”, број 44/10) и члана 136. Закона о оп-
штем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18 � аутентично тумачење), решавајући по захтеву за упис у Ре-
гистар правних лица за обављање послова вештачења,

Министар правде доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

I
Уписује се у Регистар правних лица за обављање послова 

вештачења Удружење судских вештака „Акрибија”, Стевана Мо-
крањца 6/20, Нови Сад, за област вештачења и ужу специјалност: 

� Машинска техника � заштита на раду, процесна техника, 
гасне инсталације;

� Саобраћај � транспорт, безбедност, друмски саобраћај.

II
Ово решење  објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-05-00228/2018-22
У Београду, 22. фебруара 2019. године

Министар, 
Нела Кубуровић, с.р.

1781
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона 

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

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Маринковић (Милан) Милија из Крагујевца, 

дужности судског вештака за област технологија и металургија и 
ужу специјалност: хемијска технологија, екологија, технологија 
кожарства и др.

II
Ово решење  објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-05-02626/2010-03
У Београду, 9. априла 2019. године

Министар,
Нела Кубуровић, с.р.
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1782
На основу члана 70. став 4. Закона о уређењу судова („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 � др. закон, 
78/11 � др. закон, 101/11, 101/13, 40/15 � др. закон, 106/15, 13/16, 
108/16, 113/17, 65/18 � одлука УС, 87/18 и 88/18 � одлука УС), чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18 � аутентично тумачење) и чл. 5. и 6. Правил-
ника о сталним судским тумачима („Службени гласник РС”, бр. 
35/10, 80/16 и 7/17), 

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I
Поставља се Тијана Василијевић из Београда, Улица Небој-

шина број 22, за сталног судског преводиоца за норвешки језик.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-06-00260/2019-22
У Београду, 19. априла 2019. године

Министар, 
Нела Кубуровић, с.р.

1783
На основу члана 70. став 4. Закона о уређењу судова („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 31/11 � др. закон, 
78/11 � др. закон 101/11, 101/13, 40/15 � др. закон, 106/15, 13/16, 
108/16, 113/17, 65/18 � одлука УС, 87/18 и 88/18 � одлука УС), чла-
на 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, бр. 18/16 и 95/18 � аутентично тумачење) и чл. 5. и 6. Правил-
ника о сталним судским тумачима („Службени гласник РС”, бр. 
35/10, 80/16 и 7/17), 

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е 

I
Поставља се Драга Мрвош Мотт из Неготина, Улица Милен-

тија Поповића број 58, за сталног судског преводиоца за немачки 
језик.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-06-00284/2019-22
У Београду, 18. априла 2019. године

Министар, 
Нела Кубуровић, с.р.

1784
На основу члана 148. став 3. Закона о ветеринарству („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 � др. закон), 
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гла-
сник РС”, бр. 18/16 и 95/18 � аутентично тумачење), Решења о 
овлашћењу број 119-01-5/14/2017-05 од 30. јуна 2017. године и по 
захтеву за утврђивање испуњености услова за обављање поједи-
них стручних послова ветеринарске инспекције, који је поднела 
Ветеринарска станица „VETERINARSKA STANICA KUČEVO 
DOO, KUČEVO”, Браће Ивковић 1, Кучево,

Вршилац дужности директора Управе за ветерину доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се да Ветеринарска станица „VETERINARSKA 
STANICA KUČEVO DOO, KUČEVO” (у даљем тексту: Ветери-
нарска станица), Браће Ивковић 1, Кучево, испуњава услове за 
обављање стручних послова ветеринарске инспекције, и то за 
ветеринарско-санитарни преглед животиња одређених за клање, 
меса и производа животињског порекла пре стављања у промет.

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

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

Број 011-00-169/2019-09
У Београду, 4. априла 2019. године

В.д. директора,
Емина Милакара, с.р.

1785
По сравњењу са изворним текстом утврђено је да су се у Од-

луци о расподели средстава из Буџетског фонда за програм локла-
не самоуправе објављеној у „Службеном глансику РС”, број 28/19, 
поткрале грешке, па се на основу чл. 15. и 22. Закона о објављива-
њу закона и других прописа и аката („Службени гласник РС”, број 
45/13), даје

И С П РА В К А

Одлуке о расподели средстава из Буџетског фонда за 
програм локалне самоуправе

У Одлуци о расподели средстава из Буџетског фонда за про-
грам локалне самоуправе („Службени гласник РС”, број 28/19), у 
тачки 1.1, у табели под редним бројем 6. уместо речи: „Град Бео-
град, Г.О. Чукарица” треба да стоје речи: „Град Београд”.

У тачки 1.2 уместо износа „48.936.500,00 динара” треба да 
стоји износ „48.936.435,00 динара”.

У тачки 1.3 уместо износа „48.936.500,00 динара” треба да 
стоји износ „48.933.366,00 динара”.

� Из Министарстава државне управе и локалне самоуправне
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1786

На основу члана 172. став 2. Устава Републике Србије („Слу-
жбени гласник РС”, број 98/06) и члана 44. став 1. Закона о уре-
ђењу судова („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 
31/11, 78/11, 101/11, 101/13, 40/15, 106/15, 13/16, 108/16, 113/17, 
65/18, 87/18 и 88/18),

Општа седница Врховног касационог суда на седници одржа-
ној 19. априла 2019. године, донела је 

ОД Л У К У

о именовању судија Уставног суда

I
За судије Уставног суда именују се:
1. Гордана Ајншпилер Поповић, судија Врховног касационог 

суда,
2. проф. др Владан Петров, редовни професор Правног фа-

култета, Универзитета у Београду, 
3. др Наташа Плавшић, в.д. заступника Републике Србије 

пред Европским судом за људска права и
4. Лидија Ђукић, судија Врховног касационог суда (са тери-

торије аутономних покрајина). 

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број Су I-7 26/19-1
У Београду, 19. априла 2019. године

Председавајући Опште седнице
Врховног касационог суда,
Драгомир Милојевић, с.р.

1787
На основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету суд-

ства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
члана 57. ст. 1. и 2. и члана 68. Закона о судијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и члана 
7. став 1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета судства („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18 и 69/18), 

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, пред-
седник Високог савета судства, Александар Пантић, Иван Јови-
чић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни 
чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Пе-
тар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу 
и локалну самоуправу, одлучујући о захтеву за престанак судијске 
функције Веселинки Милошевић, судији Апелационог суда у Бео-
граду, на седници  одржаној 2. априла 2019. године, донео је 

ОД Л У К У

о престанку судијске функције

I
Веселинки Милошевић, судији Апелационог суда у Београ-

ду, престаје судијска функција 5. маја 2019. године, због навршења 
радног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Ре-

публике Србије”.

Број 119-00-926/2019-01
У Београду, 2. априла 2019. године

Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.

1788
На основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету суд-

ства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
члана 57. ст. 1. и 2. и члана 68. Закона о судијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и члана 
7. став 1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета судства („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18 и 69/18), 

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, пред-
седник Високог савета судства, Александар Пантић, Иван Јови-
чић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни 
чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Пе-
тар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу 
и локалну самоуправу, одлучујући о захтеву за престанак судијске 
функције Вери Крстин, судији Апелационог суда у Новом Саду, на 
седници  одржаној 2. априла 2019. године, донео је 

ОД Л У К У

о престанку судијске функције
I

Вери Крстин, судији Апелационог суда у Новом Саду, пре-
стаје судијска функција 25. маја 2019. године, због навршења рад-
ног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Ре-

публике Србије”.

Број 119-00-1231/2019-01
У Београду, 2. априла 2019. године

Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.

1789
На основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету суд-

ства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
члана 57. ст. 1. и 2. и члана 68. Закона о судијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и члана 
7. став 1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета судства („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18 и 69/18), 

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, пред-
седник Високог савета судства, Александар Пантић, Иван Јови-
чић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни 
чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Пе-
тар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу 
и локалну самоуправу, одлучујући о захтеву за престанак судијске 
функције Есаду Вељовићу, судији Апелационог суда у Крагујевцу, 
на седници  одржаној 2. априла 2019. године, донео је 

ОД Л У К У

о престанку судијске функције
I

Есаду Вељовићу, судији Апелационог суда у Крагујевцу, пре-
стаје судијска функција 18. маја 2019. године, због навршења рад-
ног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Ре-

публике Србије”.

Број 119-00-1706/2019-01
У Београду, 2. априла 2019. године

Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.
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1790
На основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету суд-

ства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
члана 57. ст. 1. и 2. и члана 68. Закона о судијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и члана 
7. став 1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета судства („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18 и 69/18), 

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, пред-
седник Високог савета судства, Александар Пантић, Иван Јови-
чић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни 
чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Пе-
тар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу 
и локалну самоуправу, одлучујући о захтеву за престанак судијске 
функције Милени Јовановић, судији Вишег суда у Нишу, на седни-
ци одржаној 2. априла 2019. године, донео је 

ОД Л У К У

о престанку судијске функције

I
Милени Јовановић, судији Вишег суда у Нишу, престаје су-

дијска функција 6. маја 2019. године, због навршења радног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Ре-

публике Србије”.

Број 119-00-1739/2019-01
У Београду, 2. априла 2019. године

Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.

1791
На основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету суд-

ства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
члана 57. ст. 1. и 2. и члана 68. Закона о судијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и члана 
7. став 1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета судства („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18 и 69/18), 

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, пред-
седник Високог савета судства, Александар Пантић, Иван Јови-
чић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни 
чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Пе-
тар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу 
и локалну самоуправу, одлучујући о захтеву за престанак судијске 
функције Радомиру Вујовићу, судији Основног суда у Крушевцу, 
на седници одржаној 2. априла 2019. године, донео је 

ОД Л У К У

о престанку судијске функције

I
Радомиру Вујовићу, судији Основног суда у Крушевцу, пре-

стаје судијска функција 11. маја 2019. године, због навршења рад-
ног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Ре-

публике Србије”.

Број 119-00-143/2019-01
У Београду, 2. априла 2019. године

Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.

1792
На основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету суд-

ства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
члана 57. ст. 1. и 2. и члана 68. Закона о судијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и члана 
7. став 1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета судства („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18 и 69/18), 

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, пред-
седник Високог савета судства, Александар Пантић, Иван Јови-
чић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни 
чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Пе-
тар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу 
и локалну самоуправу, одлучујући о захтеву за престанак судијске 
функције Предрагу Јевтићу, судији Основног суда у Ваљеву, на 
седници  одржаној 2. априла 2019. године, донео је 

ОД Л У К У

о престанку судијске функције

I
Предрагу Јевтићу, судији Основног суда у Ваљеву, престаје 

судијска функција 8. маја 2019. године, због навршења радног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Ре-

публике Србије”.

Број 119-00-1705/2019-01
У Београду, 2. априла 2019. године

Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.

1793
На основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету суд-

ства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
члана 57. ст. 1. и 2. и члана 68. Закона о судијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и члана 
7. став 1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета судства („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18 и 69/18), 

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, пред-
седник Високог савета судства, Александар Пантић, Иван Јови-
чић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни 
чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Пе-
тар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу 
и локалну самоуправу, одлучујући о захтеву за престанак судијске 
функције Невенки Гавриловић, судији Основног суда у Аранђе-
ловцу, на седници одржаној 2. априла 2019. године, донео је 

ОД Л У К У

о престанку судијске функције

I
Невенки Гавриловић, судији Основног суда у Аранђеловцу, 

престаје судијска функција 23. маја 2019. године, због навршења 
радног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Ре-

публике Србије”.

Број 119-00-1703/2019-01
У Београду, 2. априла 2019. године

Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.
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На основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету суд-
ства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
члана 57. ст. 1. и 2. и члана 68. Закона о судијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и члана 
7. став 1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета судства („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18 и 69/18), 

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, пред-
седник Високог савета судства, Александар Пантић, Иван Јови-
чић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни 
чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Пе-
тар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу 
и локалну самоуправу, одлучујући о захтеву за престанак судијске 
функције Љиљани Никитовић, судији Прекршајног апелационог 
суда, на седници  одржаној 2. априла 2019. године, донео је 

ОД Л У К У

о престанку судијске функције

I
Љиљани Никитовић, судији Прекршајног апелационог суда, 

престаје судијска функција 27. маја 2019. године, због навршења 
радног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Ре-

публике Србије”.

Број 119-00-1649/2019-01
У Београду, 2. априла 2019. године

Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.

1795
На основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету суд-

ства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
члана 57. ст. 1. и 2. и члана 68. Закона о судијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и чла-
на 7. став 1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета судства 
(„Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17 и 7/18), 

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, пред-
седник Високог савета судства, Александар Пантић, Иван Јови-
чић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни 
чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Пе-
тар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу 
и локалну самоуправу, одлучујући о захтеву за престанак судијске 
функције Радмили Бореновић Кангрги, судији Прекршајног суда у 
Суботици, на седници  одржаној 2. априла 2019. године, донео је 

ОД Л У К У

о престанку судијске функције

I
Радмили Бореновић Кангрги, судији Прекршајног суда у Су-

ботици, престаје судијска функција 20. маја 2019. године, на лич-
ни захтев.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Ре-

публике Србије”.

Број 119-00-1616/2018-01
У Београду, 2. априла 2019. године

Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.

1796
На основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету суд-

ства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
члана 57. ст. 1. и 2. и члана 68. Закона о судијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и члана 
7. став 1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета судства („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18 и 69/18), 

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, пред-
седник Високог савета судства, Александар Пантић, Иван Јови-
чић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни 
чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Пе-
тар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу 
и локалну самоуправу, одлучујући о захтеву за престанак судијске 
функције Зорици Станишић, судији Прекршајног суда у Аранђе-
ловцу, на седници  одржаној 2. априла 2019. године, донео је 

ОД Л У К У

о престанку судијске функције

I
Зорици Станишић, судији Прекршајног суда у Аранђеловцу, 

престаје судијска функција 29. маја 2019. године, због навршења 
радног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Ре-

публике Србије”.

Број 119-00-1704/2019-01
У Београду, 2. априла 2019. године

Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.

1797
На основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету суд-

ства („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
члана 57. ст. 1. и 2. и члана 68. Закона о судијама („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 
101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 и 47/17) и члана 
7. став 1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета судства („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17, 7/18 и 69/18), 

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, пред-
седник Високог савета судства, Александар Пантић, Иван Јови-
чић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни 
чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Пе-
тар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу 
и локалну самоуправу, одлучујући о захтеву за престанак судијске 
функције Бранислави Тодоров, судији Прекршајног суда у Панче-
ву, на седници  одржаној 2. априла 2019. године, донео је 

ОД Л У К У

о престанку судијске функције

I
Бранислави Тодоров, судији Прекршајног суда у Панчеву, 

престаје судијска функција 6. маја 2019. године, због навршења 
радног века.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Ре-

публике Србије”.

Број 119-00-1707/2019-01
У Београду, 2. априла 2019. године

Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.
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1798
На основу члана 13. алинеја 28. Закона о Високом савету судства 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), члана 86. 
став 4, члана 88, члана 57. ст. 1. и 4, а у вези са чланом 68. Закона о 
судијама („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 
8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 63/15, 106/15, 63/16 
и 47/17) и члана 7. став 1. тачка 5. Пословника о раду Високог савета 
(„Службени гласник РС”, бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17 и 7/18), 

Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, пред-
седник Високог савета судства, Александар Пантић, Иван Јови-
чић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни 
чланови из реда судија, Нела Кубуровић, министар правде и Пе-
тар Петровић, председник Одбора за правосуђе, државну управу и 
локалну самоуправу, одлучујући о захтеву за престанак функције 
Миодрагу Стерђевићу, судији поротнику Вишег суда у Београду, 
на седници одржаној 2. априла 2019. године, донео је 

ОД Л У К У

о престанку функције судије поротника

I
Миодрагу Стерђевићу, судији поротнику Вишег суда у Бео-

граду, престаје функција судије поротника на лични захтев, даном 
доношења одлуке.

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 740-03-10/2019-01
У Београду, 2. априла 2019. године

Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.

1799
На основу члана 89. и члана 97. ст. 3. и 5. Закона о јавном 

тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 
78/11 � др. закон, 101/11, 38/12 � одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14 
� одлука УС, 117/14, 106/15, 63/16 � одлука УС), члана 13. став 1. 
алинеја пета Закона о Државном већу тужилаца („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), на седници одржаноj 
24. априла 2019. године, 

Државно веће тужилаца донело је

ОД Л У К У

I
Горану Бусарчевићу, заменику јавног тужиоца у Апелацио-

ном јавном тужилаштву у Крагујевцу, 1. маја 2019. године, преста-
је функција по сили закона. 

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Образложење

Чланом 89. Закона о јавном тужилаштву прописано је да јавном 
тужиоцу и заменику јавног тужиоца престаје функција кад наврше 
65 година, по сили закона. На основу члана 97. ст. 3. и 5. Закона о јав-
ном тужилаштву, одлуку о престанку функције заменика јавног ту-
жиоца доноси Државно веће тужилаца, а одлука о престанку функ-
ције објављује се у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Сагласно Закону о Државном већу тужилаца, члан 13. став 1. 
алинеја пета, Државно веће одлучује о престанку функције заме-
ника јавних тужилаца.

Апелационо јавно тужилаштво у Крагујевцу, дописом А број 
405/19 од 5. октобра 2018. године, обавестило је Државно веће ту-
жилаца да Горан Бусарчевић, заменик јавног тужиоца у Апелацио-
ном јавном тужилаштву у Крагујевцу навршава 65 година живота 
1. маја 2019. године. 

У складу са наведеним, на седници која је одржана 24. априла 
2019. године, Државно веће тужилаца је, сходно цитираним закон-
ским одредбама, донело одлуку да Горану Бусарчевићу, заменику 
јавног тужиоца у Апелационом јавном тужилаштву у Крагујевцу, 
1. маја 2019. године, престаје функција по сили закона.

A број 159/19
У Београду, 24. априла 2019. године

Председник државног већа тужилаца,
Загорка Доловац, с.р.

1800
На основу члана 89. и члана 97. ст. 3. и 5. Закона о јавном 

тужилаштву („Службени гласник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 
78/11 � др. закон, 101/11, 38/12 � одлука УС, 121/12, 101/13, 111/14 
� одлука УС, 117/14, 106/15, 63/16 � одлука УС), члана 13. став 1. 
алинеја пета Закона о Државном већу тужилаца („Службени гла-
сник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), на седници одржаноj 
24. априла 2019. године, 

Државно веће тужилаца донело је

ОД Л У К У

I
Момчилу Дедићу, заменику јавног тужиоца у Вишем јавном 

тужилаштву у Београду, 5. маја 2019. године, престаје функција по 
сили закона. 

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Образложење

Чланом 89. Закона о јавном тужилаштву прописано је да јав-
ном тужиоцу и заменику јавног тужиоца престаје функција кад 
наврше 65 година, по сили закона. На основу члана 97. ст. 3. и 5. 
Закона о јавном тужилаштву, одлуку о престанку функције заме-
ника јавног тужиоца доноси Државно веће тужилаца, а одлука о 
престанку функције објављује се у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

Сагласно Закону о Државном већу тужилаца, члан 13. став 1. 
алинеја пета, Државно веће одлучује о престанку функције заме-
ника јавних тужилаца.

Више јавно тужилаштво у Београду, дописом А број 270/19 
од 4. марта 2019. године, обавестило је Државно веће тужилаца да 
Момчило Дедић, заменик јавног тужиоца у Вишем јавном тужила-
штву у Београду навршава 65 година живота 5. маја 2019. године. 

У складу са наведеним, на седници која је одржана 24. апри-
ла 2019. године, Државно веће тужилаца је, сходно цитираним за-
конским одредбама, донело одлуку да Момчилу Дедић, заменику 
јавног тужиоца у Вишем јавном тужилаштву у Београду, 5. маја 
2019. године, престаје функција по сили закона.

A број 159/19
У Београду, 24. априла  2019. године

Председник Државног већа  тужилаца,
Загорка  Доловац, с.р.
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THIRD SECTION

DECISION

Application no. 78886/16 
Dejan ŽIVOJINOVIĆ 

against Serbia

The European Court of Human Rights (Third Section), sitting on 
26 February 2019 as a Committee composed of:

Pere Pastor Vilanova, President,
Branko Lubarda,
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Georgios A. Serghides, judges, 
and Fatoş Aracı, Deputy Section Registrar,
Having regard to the above application lodged on 13 December 

2016,
Having regard to the observations submitted by the parties,
Having deliberated, decides as follows:

THE FACTS
1. The applicant, Mr Dejan Živojinović, is a Serbian national, 

who was born in 1970 and lives in Velika Plana. He was represented 
before the Court by Ms R. Dugošija, a lawyer practising in Žabari.

2. The Serbian Government (“the Government”) were represented 
by their Agent, Ms N. Plavšić.

3. The facts of the case, as submitted by the parties, may be 
summarised as follows.

4. On 20 September 2005 the applicant lodged a claim against his 
employer seeking some work-related payments before the Velika Plana 
Court of First Instance.

5. On 18 November 2005 the Velika Plana Court of First Instance 
decided that it lacked territorial jurisdiction and referred the case to the 
Žabari Court of First Instance.

6. During the next two years, the applicant had changed the 
subject of his initial claim, asked for standstill of the proceedings, 
until the end of the pending administrative proceedings, hence seven 
months, another request for standstill for three months in July 2007 and 
three other requests for postponing the hearing, in order to examine the 
results of the expertise.

7. After the proceedings had been stayed on several occasions at 
the request of the applicant, the applicant finally consolidated his claim 
on 1 February 2008.

8. On 9 April 2010 the Požarevac Court of First Instance delivered 
a judgment in favour of the applicant and ordered his employer to pay 
him a certain amount in that respect.

9. On 2 November 2012 the Belgrade Court of Appeal reversed 
the judgment of 9 April 2010, and rejected the applicant’s case.

10. On 13 May 2016 the Constitutional Court rejected the 
applicant’s complaint about the length of those proceedings. It held 
that the applicant had contributed to the length of those proceedings 
by submitting his claim to a wrong court and by seeking that the 
proceedings be stayed on several occasions.

COMPLAINT
11. The applicant complains under Article 6 § 1 of the Convention 

about the length of labour related civil proceedings.

THE LAW
12. The applicant alleged a breach of his rights under Article 6 § 

1 of the Convention which, in so far as relevant, reads as follows:
“In the determination of his civil rights and obligations ..., 

everyone is entitled to a ...hearing within a reasonable time by [a] ... 
tribunal ...”

A. The parties’ submissions

13. The Government maintained that the length of the proceedings 
could not be considered excessive, given the complexity of the case 
and the applicant’s contribution to their length. They essentially relied 
on the arguments set out in the Constitutional Court’s decision (see 
paragraph 8 above).

14. The applicant disagreed.

B. The Court’s assessment

15. The Court reiterates that the reasonableness of the length of 
proceedings must be assessed in the light of the circumstances of the case 
and with reference to the following criteria: the complexity of the case, 
the conduct of the applicant and the relevant authorities and what was at 
stake for the applicant in the dispute (see, among many other authorities, 
Frydlender v. France [GC], no. 30979/96, § 43, ECHR 2000-VII).

16. Turning to the present case, the Court disagrees with the 
Government that the civil proceedings were complex. Indeed, they 
concerned the question whether the applicant and his colleague were 
entitled to some work-related payments. That being said, the Court does 
not see any reason to depart from the finding of the Constitutional Court 

that the applicant had contributed to the length of those proceedings 
(see paragraph 6 above). Once the applicant finally consolidated his 
claim (see paragraph 7 above), the proceedings lasted less than five 
years for two levels of jurisdiction (see paragraphs 8-9 above). While it 
is true that special diligence is necessary in employment disputes (see 
Ruotolo v. Italy, judgment of 27 February 1992, Series A no. 230-D, p. 
39, § 17), this period cannot be considered excessive.

17. Accordingly, the application must be rejected as being 
manifestly ill-founded pursuant to Article 35 §§ 3 and 4 of the 
Convention.

For these reasons, the Court, unanimously,

Declares the application inadmissible.

Done in English and notified in writing on 21 March 2019.

Fatoş Aracı 
Deputy Registrar

Pere Pastor Vilanova
President

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ

ОДЛУКА

Представка број 78886/16 
Дејан ЖИВОЈИНОВИЋ 

против Србије

Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању 
Одбора 26. фебруара 2019. године у саставу:

Pere Pastor Vilanova, председник,
Branko Lubarda,
Georgios A. Serghides, судије,
и Fatoş Aracı, заменик секретара Одељења,
Имајући у виду горе наведену представку изјављену 13. де-

цембра 2016. године,
Имајући у виду запажања које су поднеле стране,
Након већања, одлучује како следи:

ЧИЊЕНИЦЕ
1. Подносилац представке, господин Дејан Живојиновић, др-

жављанин Републике Србије, рођен је 1970. године и живи у Вели-
кој Плани. Пред Судом је подносиоца заступала госп. Р. Дугошија, 
адвокат из Жабара.

2. Владу Србије (у даљем тексту: Влада) је заступала њихова 
заступница, госпођа Н. Плавшић.

3. Чињенице у вези са предметом које су поднеле стране могу 
се резимирати на следећи начин.

4. Подносилац представке је 20. септембра 2005. године под-
нео тужбу против свог послодавца тражећи исплату зараде пред 
првостепеним судом у Великој Плани.

5. Првостепени суд у Великој Плани је 18. новембра 2005. 
године донео одлуку да нема месну надлежност и проследио је 
предмет првостепеном суду у Жабарима.

6. Током наредне две године, подносилац представке је ме-
њао тужбени захтев, траживши мировање поступка до окончања 
управног поступка, дакле у периоду од седам месеци, те је у јулу 
2007. доставио још један захтев за мировање поступка у периоду 
од три месеца, као и још три захтева за одлагање рочишта како би 
се испитали резултати вештачења.

7. Након што је поступак био у застоју у неколико наврата на 
захтев подносиоца представке, подносилац је коначно уредио свој 
тужбени захтев 1. фебруара 2008. године.

8. Првостепени суд у Пожаревцу је 9. априла 2010. године до-
нео пресуду у корист подносиоца представке и наложио његовом 
послодавцу да му плати одређени износ по том основу.

9. Апелациони суд у Београду је 2. новембра 2012. године 
преиначио пресуду од 9. априла 2010. године и одбио захтев под-
носиоца представке.

10. Уставни суд је 13. маја 2016. године одбио жалбу под-
носиоца представке у погледу дужине поступка. Уставни суд је 
сматрао да је подносилац представке допринео дужини трајања 
поступка подношењем захтева погрешном суду и тражењем миро-
вања поступка у више наврата.
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ПРИТУЖБА

11. Подносилац представке се на основу члана 6. став 1. Кон-
венције жалио на дужину трајања грађанског поступка који се ба-
вио питањем радних односа.

ПРАВО

12. Подносилац представке тврди да су повређена његова 
права према члану 6. став 1. Конвенције, који у релевантном делу 
гласи како следи:

„Приликом одлучивања о грађанским правима и обавезама..., 
свако има право на ... расправу у разумном року ... од [стране]... 
суда ...”.

А. Поднесци странака

13. Влада се држала става да се дужина трајања поступка не 
може сматрати прекомерном, с обзиром на сложеност предмета и 
допринос подносиоца представке његовом трајању. Став Владе се 
у основи ослањао на аргументе изложене у одлуци Уставног суда 
(видети горе наведени став 8).

14. Подносилац представке се није сложио с тим.

Б. Оцена Суда

15. Суд понавља да се оправданост дужине поступка мора 
проценити у светлу околности случаја и узимајући у обзир сле-
деће критеријуме: сложеност предмета, понашање подносиоца 
представке и надлежних органа и улог подносиоца представке у 
спору (видети, између многих других органа, Frydlender против 
Француске [ВВ], број 30979/96, став 43, ЕСЉП 2000-VII).

16. Дакле, када је у питању овај предмет, Суд се не слаже са 
Владом да је грађански поступак био сложен. Поступак се заиста 
бавио питањем да ли су подносилац представке и његов колега 
имали право на одређене накнаде за рад. С обзиром на то, Суд не 
види никакав разлог да одступи од закључка Уставног суда да је 
подносилац представке допринео дужини тог поступка (видети 
горе наведени став 6). Након што је подносилац на крају уредио 
свој захтев (видети горе наведени став 7), поступак је трајао мање 
од пет година у оквиру два нивоа надлежности (видети горе наве-
дене ст. 8�9). Иако је истина да је неопходна посебна марљивост у 
споровима везаним за запошљавање (види Ruotolo против Итали-
је, пресуда од 27. фебруара 1992, Серија А, бр. 230-Г, стр. 39, став 
17), овај период се не може сматрати претераним.

17.  Сходно томе, ова представка мора бити одбачена као очи-
гледно неоснована, у складу са чланом 35. ст. 3. и 4. Конвенције.

Из ових разлога, Суд, једногласно,

Проглашава представку неприхватљивом.

Састављено на енглеском језику и достављено у писаном 
облику 21. марта 2019. године.

Fatoş Aracı
заменик секретара

Pere Pastor Vilanova
председник
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THIRD SECTION

DECISION

Application no. 51112/16 
PTP SPIN KOMERC DOO 

against Serbia

The European Court of Human Rights (Third Section), sitting on 
26 February 2019 as a Committee composed of:

Pere Pastor Vilanova, President,
Branko Lubarda,
Georgios A. Serghides, judges 

and Fatoş Aracı, Deputy Section Registrar,
Having regard to the above application lodged on 5 August 2016,
Having regard to the observations submitted by the parties,
Having deliberated, decides as follows:

THE FACTS
1. The applicant, PTP Spin Komerc DOO, is a limited liability 

company with its seat in Negotin. It was represented before the Court 
by Ms M. Zdravković, a lawyer practising in Negotin.

2. The Serbian Government (“the Government”) were represented 
by their Agent, Ms N. Plavšić.

3. The facts of the case, as submitted by the parties, may be 
summarised as follows.

4. On 15 September 2003 the Negotin Municipal Court rendered 
its judgment ordering a certain S.S. to pay to the applicant company 
17,226 euros. On 25 October 2003 this judgment became final.

5. On 9 February 2004 Vlasotince Municipal Court issued an 
enforcement order.

6. On 12 November 2013 the Constitutional Court found a 
breach of the right to a trial within a reasonable time and ordered that 
the enforcement proceedings be expedited. The Constitutional Court 
did not award the applicant any compensation for the non-pecuniary 
damage suffered, as the applicant had failed to claim it.

7. On 29 January 2015 the enforcement proceedings were 
discontinued since it was established that the debtor had no property 
left to cover the judgment debt.

8. The applicant again lodged an appeal with the Constitutional 
Court. On 6 May 2016 the Constitutional Court rejected it.

COMPLAINT
9. The applicant company complains under Article 6 § 1 of the 

Convention about the failure by the national authorities to enforce the 
final court decision rendered in its favour.

THE LAW
10. The applicant alleged a breach of his rights under Article 6 § 

1 of the Convention which, in so far as relevant, reads as follows:
“In the determination of his civil rights and obligations ..., 

everyone is entitled to a fair ... hearing ... by [a] ... tribunal ...”

A. The parties’ submissions

11. The Government submitted that the applicant company 
could no longer claim to be a “victim” within the meaning of Article 
34 of the Convention for the reason that the Constitutional Court had 
acknowledged the alleged breach.

12. The applicant disagreed.

B. The Court’s assessment

13. The Court has held on numerous occasions that the right to 
court includes a right to have a court decision enforced without undue 
delay (see EVT COMPANY v. Serbia [committee], no. 8024/08, § 32, 
13 January 2015 and the authorities cited therein). However, State 
responsibility for non-enforcement of a judgment against a private 
person, like in the present case, extends no further than the involvement 
of State bodies in the enforcement procedures. Once the enforcement 
procedures were closed by a court in accordance with the national 
legislation, the responsibility of the State ended. In other words, whilst 
the State can be held responsible for any and all procedural errors or 
delays imputable to the domestic authorities, a failure to enforce a 
judgment against a private person because the debtor has no means to 
satisfy the debt cannot be held against the State (ibid, § 32).

14. Turning to the present case, the Court notes that the 
enforcement proceedings lasted for almost eleven years, which is 
excessive. However, the Constitutional Court expressly acknowledged 
a breach of the right to a trial within a reasonable time (see paragraph 
6 above). Since the applicant failed to claim compensation before the 
Constitutional Court, the acknowledgment of a violation was, in itself, 
appropriate and sufficient redress for the purposes of Article 34 of the 
Convention (see Kahriman v. Bosnia and Herzegovina, no. 4867/16, § 
9, 17 October 2017, and the authorities cited therein).
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15. In these circumstances, the applicant can no longer claim to 

be a “victim” within the meaning of Article 34 of the Convention. The 
application must therefore be rejected pursuant to Article 35 § 4.

For these reasons, the Court, by a majority,

Declares the application inadmissible.

Done in English and notified in writing on 21 March 2019.

Fatoş Aracı 
Deputy Registrar

Pere Pastor Vilanova
President

ТРЕЋЕ ОДЕЉЕЊЕ

ОДЛУКА

Представка број 51112/16 
ПТП СПИН КОМЕРЦ ДОО 

против Србије

Европски суд за људска права (Треће одељење), на заседању 
Одбора 26. фебруара 2019. године у саставу:

Pere Pastor Vilanova, председник,
Branko Lubarda,
Georgios A. Serghides, судије,
и Fatoş Aracı, заменик секретара Одељења,
Имајући у виду горе наведену представку поднесену 5. авгу-

ста 2016. године,
Имајући у виду запажања које су поднеле стране,
Након већања, одлучује како следи:

ЧИЊЕНИЦЕ
1. Подносилац представке, ПТП Спин Комерц д.о.о., је дру-

штво са ограниченом одговорношћу са седиштем у Неготину. 
Пред Судом је подносиоца заступала госп. М. Здравковић, адвокат 
из Неготина.

2. Владу Србије (у даљем тексту: Влада) је заступала њихова 
заступница, госпођа Н. Плавшић.

3. Чињенице у вези са предметом које су поднеле стране могу 
се резимирати на следећи начин.

4. Општински суд у Неготину је 15. септембра 2003. године 
донео пресуду којом је одређеном С.С наложено да предузећу под-
носиоца представке исплати износ од 17.226 евра. Ова пресуда је 
постала правоснажна 25. октобра 2003. године.

5. Општински суд у Власотинцу је 9. фебруара 2004. године 
донео решење о извршењу.

6. Уставни суд је 12. новембра 2013. године утврдио повреду 
права на суђење у разумном року и наложио да се извршни по-
ступак убрза. Уставни суд није досудио подносиоцу представке 
накнаду за претрпљену нематеријалну штету, јер је подносилац 
представке није тражио.

7. Извршни поступак је обустављен 29. јануара 2015. године, 
јер је утврђено да дужник не поседује имовину којом би могао да 
покрије дуг утврђен пресудом.

8. Подносилац представке је поново поднео уставну жалбу 
Уставном суду. Уставни суд је 6. маја 2016. године одбио жалбу.

ПРИТУЖБА
9. Подносилац представке се жали на основу члана 6. став 1. 

Конвенције, јер национални органи нису извршили правноснажну 
судску одлуку донету у његову корист.

ПРАВО
10. Подносилац представке тврди да су повређена његова 

права према члану 6. став 1. Конвенције, који у релевантном делу 
гласи како следи:

„Приликом одлучивања о грађанским правима и обавезама 
лица... свако има право на правичну ... расправу ... од [стране]... 
суда ..”.

А. Поднесци странака

11. Влада је навела да привредно друштво, односно подноси-
лац представке не може да тврди да је „жртва”, у смислу члана 34. 
Конвенције, јер је Уставни суд већ утврдио повреду права.

12. Подносилац представке се није сложио с тим.

Б. Оцена Суда

13. Суд је у више наврата изнео став да право на суђење укљу-
чује право да се судска одлука спроведе без непотребног одлагања 
(видети EVT COMPANY против Србије [одбор], бр. 8024/08, § 32, 
13. јануар 2015. и органе власти наведени у истом). Међутим, од-
говорност државе за неизвршење пресуде против приватног лица, 
као у овом случају, не протеже се даље од учешћа државних орга-
на у извршним поступцима. Оног тренутка када суд закључи из-
вршни поступак у складу са националним законодавством, одго-
ворност државе се завршава. Другим речима, иако се држава може 
сматрати одговорном за било које и све процедуралне грешке или 
кашњења која се могу приписати домаћим органима, неуспех при-
ликом извршења пресуде против приватног лица, јер дужник нема 
средстава за задовољење дуга, не може се сматрати одговорношћу 
Државе (ibid, § 32).

14. Када је у питању овај предмет, Суд примећује да је извр-
шни поступак трајао скоро једанаест година, што је прекомерно. 
Међутим, Уставни суд је изричито утврдио повреду права на суђе-
ње у разумном року (видети горе наведени став 6). Будући да под-
носилац представке није тражио накнаду пред Уставним судом, 
признање да се кршење десило само по себи представља одгова-
рајућу и адекватну правну заштиту, у смислу члана 34. Конвенције 
(видети Кахриман против Босне и Херцеговине, бр. 4867/16, § 9, 
17. октобар 2017. године и одлуке које су тамо наведене).

15. У овим околностима, подносилац представке нема више 
права да тврди да је „жртва”, у смислу члана 34. Конвенције. Пре-
ма томе, представка мора бити одбачена на основу члана 35. став 4.

Из ових разлога, Суд, већином,

Проглашава представку неприхватљивом.

Састављено на енглеском језику и достављено у писаном 
облику 21. марта 2019. године.

Fatoş Aracı
заменик секретара

Pere Pastor Vilanova
председник
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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

1803
На основу члана 2. став 2. и члана 5. Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и 

инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, бр. 33/16, 39/16 � исправка, 11/17, 16/17 � исправка и 29/19),
Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање, на седници од 22. априла 2019. године, донео је

ОД Л У К У

о издвајању средстава за рехабилитацију корисника пензија и утврђивању трошкова рехабилитације корисника 
пензија за 2019. годину

Члан 1. 
Финансијским планом Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 

114/17), на име друштвеног стандарда корисника пензија планирана су средства у износу од 464.394.000,00 динара.

Члан 2.
Од укупних средстава за друштвени стандард корисника пензија из члана 1. ове одлуке, за финансирање трошкова рехабилитације 

корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: Фонд) издвајају се средства у висини од 
90,0%, а у износу од 417.954.600,00 динара.

Члан 3.
Средства у износу од 417.954.600,00  динара распоређују се у складу са планираним средствима за друштвени стандард на:
� кориснике пензија из категорије осигураника запослених 383.025.600,00 динара,
� кориснике пензија из категорије осигураника самосталних делатности 32.940.000,00 динара,
� кориснике пензија из категорије осигураника пољопривредника 1.989.000,00 динара.

Члан 4.
Средства из члана 3. ове одлуке, а у складу са чланом 18. Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког 

фонда за пензијско и инвалидско осигурање, распоређују се по филијалама Фонда, сразмерно броју корисника пензија на подручју фили-
јале на дан 31. децембар 2018. године.

Распоред средстава по филијалама Фонда сачињава се у Дирекцији Фонда и доставља филијалама и то за кориснике пензија из 
категорије запослених на нивоу општина на подручју филијале, а за кориснике пензија из категорије самосталних делатности и пољо-
привредника на нивоу филијала Фонда.

Члан 5.
У складу са чланом 5. став 3. Правилника о друштвеном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инвалид-

ско осигурање, утврђују се трошкови рехабилитације корисника пензија и трошкови за пратиоца слепог лица и пратиоца детета које је 
остварило породичну пензију по основу неспособности за самосталан живот и рад, у здравствено-стационарним установама и бањско-
-климатским лечилиштима и то:

Ред. 
бр. Назив здравствено-стационарне установе, односно бањско-климатског лечилишта

Трошкови рехабилитације  
корисника пензија за 2019. годину  

(по дану боравка)

Цена смештаја пратиоца 
за 2019. годину  

(по дану боравка)
1 2 3 4
1. Институт за лечење и рехабилитацију „Нишка бања”, Ниш 2.900,00 2.100,00
2. Специјална болница за болести штитасте жлезде и метаболизма „Златибор” 2.900,00 2.100,00
3. Институт за рехабилитацију Београд „Селтерс”, Младеновац 2.900,00 2.100,00
4. Специјална болница за лечење и рехабилитацију „Меркур”, Врњачка Бања 2.900,00 2.100,00
5. Специјална болница за превенцију, лечење и рехабилитацију неспецифичних плућних болести 

„Сокобања”
2.900,00 2.100,00

6. Специјална болница за неуролошка обољења и посттрауматска стања „Др Боривоје Гњатић”, Стари 
Сланкамен

2.900,00 2.100,00

7. Специјална болница за физикалну медицину и рехабилитацију „Русанда”, Меленци 2.900,00 2.100,00
8. Специјална болница за рехабилитацију „Горња Трепча”, Горња Трепча 2.900,00 2.100,00
9. Специјална болница за рехабилитацију „Бања Ковиљача” 2.900,00 2.100,00

10. Специјална болница за специјализовану и општу рехабилитацију „Буковичка бања”, Аранђеловац 2.900,00 2.100,00
11. Специјална болница за лечење прогресивних мишићних и неуромишићних болести „Новопазарска 

бања”, Нови Пазар
2.900,00 2.100,00

12. Специјална болница за рехабилитацију „Рибарска Бања”, Рибарска Бања 2.900,00 2.100,00
13. Специјална болница за специјализовану рехабилитацију „Агенс”, Матарушка Бања 2.900,00 2.100,00
14. Специјална болница за рехабилитацију „Ивањица” 2.900,00 2.100,00
15. Специјална болница „Гамзиград”, Гамзиградска Бања 2.900,00 2.100,00
16. Специјална болница за рехабилитацију „Врањска Бања”, Врањска Бања 2.900,00 2.100,00
17. Специјална болница за рехабилитацију „ Бања Кањижа”, Кањижа 2.900,00 2.100,00
18. Специјална болница за рехабилитацију „Бујановац”, Бујановачка Бања 2.900,00 2.100,00
19. Специјална болница за рехабилитацију „Гејзир”, Сијаринска Бања 2.900,00 2.100,00
20. Специјална болница за рехабилитацију „Бања Јунаковић”, Апатин 2.900,00 2.100,00
21. Специјална болница за рехабилитацију „Термал”, Врдник 2.900,00 2.100,00
22. Специјална болница за рехабилитацију „Бањица”, Сокобања 2.900,00 2.100,00
23. Специјална болница за рехабилитацију „Пролом Бања”, Пролом Бања 2.900,00 2.100,00
24. Специјална болница за рехабилитацију „Луковска Бања”, Луковска Бања 2.900,00 2.100,00
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Члан 6.

Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

08/2 број 022.1-1/21
У Београду, 22. априла 2019. године

Управни одбор Републичког фонда  
за пензијско и инвалидско осигурање

Председник,
Данило Вујичић, с.р.

1804
На основу члана 160. Закона о пензијском и инвалидском 

осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04, 84/04, 85/05, 
101/05 � др. закон, 63/06 � УС, 5/09, 107/09, 101/10, 93/12, 62/13, 
108/13, 75/14, 142/14 и 73/18),

Управни одбор Републичког фонда за пензијско и инвалидско 
осигурање на седници од 18. априла 2019. године, доноси

ОД Л У К У

о усвајању Завршног рачуна Републичког фонда за 
пензијско и инвалидско осигурање за период   

1.1–31.12. 2018. године
1. Усваја се Завршни рачун Републичког фонда за пензијско 

и инвалидско осигурање за период 1.1�31.12.2018. године, у коме 
су исказани:

I Текући приходи 614.832.689.896,21
II Текућа примања од продаје нефинансијске имовине 30.652.354,00
III Примања од продаје финансијске имовине и задужи-

вања 1.128.127.520,32 
IV Укупни приходи и  примања од продаје нефинансијске 

имовине (I + II) 614.863.342.250,21
V Текући расходи 612.793.851.082,85
VI Текући издаци за нефинансијску имовину 511.988.060,24
VII Издаци за набавку финансијске имовине и отплату 

кредита и зајмова 708.131.562,51
VIII Укупни расходи и издаци за нефинансијску имовину 

(V + VI) 613.305.839.143,09
IX БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (IV�VIII) 1.557.503.107,12 
X Корекција буџетског суфицита за утрошена средства 

текућих прихода и примања од продаје нефинансијске 
имовине 708.131.562,51

XI КОРИГОВАНИ БУЏЕТСКИ СУФИЦИТ (IX�X) 849.371.544,61
XII УКУПАН РЕЗУЛТАТ ПОСЛОВАЊА 849.371.544,61
XIII Корекција дефицита из пословања пренетим неутроше-

ним средствима од приватизације 2.579.144,67
XIII НОВЧАНА СРЕДСТВА КОЈА СЕ ПРЕНОСЕ У НА-

РЕДНУ ГОДИНУ 1. 125.548.375,65
Новчана средства по основу приватизације у 2018. 
години 381.124.587,44
Новчана средства по основу отплате датих стамбених 
кредита у 2018. години 36.292.225,70
Новчана средства по основу отплате датих кредита � 
Закључак Владе РС 708.131.562,51

2. Завршни рачун за период 1.1�31.12.2018. године доставља 
се Управи за Трезор.

3. Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије”.

4. Ова одлука ступа на снагу даном доношења.

08/2 број 022.1-1/14
У Београду, 18. априла 2019. године

Управни одбор Републичког фонда 
за пензијско и инвалидско осигурање

Председник,
Данило Вујичић, с.р.

1805
На основу чл. 136, 139. и 302. Закона о тржишту капитала 

(„Службени гласник РС”, бр. 31/11, 112/15 и 108/16), члана 2. став 
2. тачка 3) и члана 13. став 1. тачкa 5) Закона о Агенцији за осигу-
рање депозита („Службени гласник РС”, бр. 14/15 и 51/17) и члана 
3. Правилника о Фонду за заштиту инвеститора Комисије за хар-
тије од вредности („Службени гласник РС”, брoj 44/12), на пре-
длог Одбора директора Агенције за осигурање депозита са 216. 
седнице одржане 8. марта 2019. године, 

Управни одбор Агенције за осигурање депозита, на 71. сед-
ници одржаној 12. марта 2019. године, донео је

ОД Л У К У

о изменама и допунама Правила пословања 
организатора Фонда за заштиту инвеститора

Члан 1.
У Правилима пословања организатора Фонда за заштиту ин-

веститора („Службени гласник РС”, бр. 94/15 и 5/17 � у даљем тек-
сту: Правила), речи: „организатор фонда” у одговарајућем падежу 
замењују се речју: „Агенција” у одговарајућем падежу. 

Члан 2.
У члану 17. став 1. речи: „У складу са инвестиционом по-

литиком организатора Фонда”, замењују се речима: „У складу са 
актом Агенције којим се уређује поступак улагања новчаних сред-
става којим управља Агенција”.

Члан 3.
У члану 18. став 6. тачка 3. речи: „за осигурање депозита као 

организатору Фонда”, бришу се.
Став 6. тачка 5. мења се и гласи: 
„5. покриће осталих трошкова насталих у вези са послова-

њем Агенције, при обављању делатности заштите инвеститора.”.

Члан 4.
Члан 21. став 1. мења се и гласи: 
„Пријава потраживања из члана 20. мора бити потписана. 

Уколико пријаву потраживања подноси правно лице, пријава мора 
бити потписана од стране законског заступника друштва, или дру-
гог овлашћеног заступника или пуномоћника, у складу са законом 
којим се уређују привредна друштва. Пријава се доставља непо-
средно у просторијe Агенције или путем поште.”

У ставу 2. тач. 3. и 6. бришу се.
Тачка 5. мења се и гласи: 
„5. спецификација потраживања (ознака финансијских ин-

струмената, количина која се потражује и/или износ новчаних 
средстава);”.

У ставу 3. после тачке 2. додаје се нова тачка 3. која гласи:
„3. уколико пријаву потписује овлашћено лице које није реги-

стровани заступник, правно лице је у обавези да достави и ориги-
нал овлашћење потписано од стране законског заступника.”.

Члан 5.
У члану 22. испред досадашњег става 1. додаје се нови став 

1. који гласи:
„Пријава у којој је вршена исправка, прецртавање, као и она 

из које није могуће јасно утврдити коју врсту и износ потраживања 
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клијент пријављује сматраће се неуредном, док пријава која не са-
држи све обавезне елементе утврђене одредбама члана 21. сматра-
ће се непотпуном.”

Досадашњи ст. 1, 2, 3. и 4. постају ст. 2, 3, 4. и 5.
У ставу 2. речи: „неразумљива или” замењују се речима: „неу-

редна и/или”, а реч: „телефакса” замењује речима: „путем поште”.
У ставу 5. број: „2” замењује се бројем: „3”.
После става 5. додаје се нови став 6, који гласи:
„Свака пријава потраживања послата путем поште или при-

мљена на писарници Агенције, по истеку рока за доставу из члана 
19. став 3. ових правила, без доказа о спречености доставе исте у 
прописаном року, сматраће се неблаговременом.”.

Члан 6.
У члану 24. став 2. речи: „објаве решења Комисије” замењују 

се речима: „када је Комисија донела решење”.
У ставу 3. реч: „објави” замењује се речју: „донесе”.
Досадашњи ст. 6. и 7. спајају се и постају став 6. 
У ставу 6. реч: „претходног” замењује се речју: „овог”. 
После става 6. додаје се нови став 7, који гласи:
„Клијент може поднети приговор на утврђени износ потра-

живања Агенцији у року од десет (10) радних дана од дана пријема 
извода из записника са пописом коначних потраживања. Приговор 
који је лично достављен или послат после овог рока, сматраће се 
неблаговременим и неће бити разматран. Агенција у року од десет 
(10) радних дана, од пријема благовременог приговора, издаје од-
говор по приговору клијенту који је приговор поднео.”.

Члан 7.
У члану 25. став  2. реч: „објављивања” замењује се речју: 

„доношења”.
Став 3. мења се и гласи:
„Вредност финансијског инструмента се, где је то могуће, 

утврђује на основу тржишне вредности која је за дати финансијски 
инструмент објавила Београдска берза на дан који претходи дану 
када је покренут стечајни поступак над чланом Фонда, односно до-
нето решење Комисије о утврђивању настанка осигураног случаја. 
У случају да тржишну вредност није могуће утврдити на тај начин, 
за утврђивање вредности финансијских инструменти примењиваће 
се фер вредност, односно Међународни рачуноводствени стандард 
39 (IAS 39) за инструменте који немају котиране тржишне цене на 
активном тржишту и чија се фер вредност не може поуздано од-
мерити, као и друга релевантна документација. У одсуству актив-
ног тржишта Агенција може ангажовати независног ревизора или 
друга стручна лица ради процене фер вредности финансијских ин-
струмената, све у складу са чланом 24. став 1. ових правила.”.

После става 3. додаје се нови став 4. који гласи:
„При обрачуну вредности финансијских инструмената клијената 

које инвестиционо друштво држи на збирном рачуну, поред наведе-
ног, узеће се у обзир релевантна документација коју је инвестиционо 
друштво дужно да води у складу са важећим законским прописима.”.

Досадашњи ст. 4, 5, 6. и 7. постају ст. 5, 6, 7. и 8.
У ст. 5 и 7. реч: „објављивања” замењује се речју: „доношења”.

Члан 8.
У члану 26. став 8. мења се и гласи:
„Обавештење о дану отпочињања исплате, изабраној банци 

исплатиоцу, као и све остале битне информације везане за исплату 
објављују се на интернет страници Агенције, а могу се објавити и 
у средствима јавног информисања.”.

Члан 9.
У Прилогу 1. скраћеница „М.П” брише се.
Текст на крају Прилога 1. мења се и гласи:
„Уз захтев, подносилац захтева прилаже доказ о уплати ини-

цијалног доприноса на рачун Фонда за заштиту инвеститора број 
780-640-35, код Народне банке Србије.”.

Члан 10.
У Прилогу 2. брише се тачка 4.
Текст на крају Прилога 2. мења се и гласи: 
„Уз пријаву се обавезно прилаже: оригинална или оверена 

фотокопија документације (уговори, потврде, решења, др.), копија 
важеће личне исправе физичког лица, односно законског заступ-
ника правног лица.”.

Члан 11.
Остале одредбе Правила остају непромењене.

Члан 12.
Овлашћује се председник Управног одбора да потпише пре-

чишћени текст Правила из члана 1. ове одлуке.

Члан 13.
Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Републике 

Србије”, по добијању сагласности од стране Комисије, а ступа на 
снагу осмог дана од дана објављивања.

О. број ФЗИ-344/19
Члан Управног одбора,

Радомир Костадиновић, с.р.

1806
Републички завод за статистику објављује

П ОД АТ К Е

о просечним зарадама и просечним зарадама без пореза 
и доприноса по запосленом, за фебруар 2019. године

Република Србија РСД 

Зараде Номинални  
индекс

II. 2019. I�II. 2019. II. 2019.��������I. 2019.
Просечна зарада 72.350 73.817 96,1
Просечна зарада без пореза и доприноса 52.426 53.470 96,2

Директор,
др Миладин Ковачевић, с.р.

1807
По сравњењу са изворним текстом утврђено је да се у Пра-

вилнику о изменама и допунама Правилника о друштвеном стан-
дарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско и инва-
лидско осигурање  („Службени гласник РС”, број 29/19), поткрала 
грешка па се даје 

И С П РА В К А

Правилника о изменама и допунама Правилника о 
друштвеном стандарду корисника пензија Републичког 

фонда за пензијско и инвалидско осигурање 

У Правилнику о изменама и допунама Правилника о друштве-
ном стандарду корисника пензија Републичког фонда за пензијско 
и инвалидско осигурање � у Списку установа у којима корисник 
пензије може да користи право на рехабилитацију према филија-
лама Републичког фонда за пензијско и инвалидско осигурање на 
чијем подручју корисник има пребивалиште, који је саставни део 
овог правилника, после редног броја 24. треба да стоје речи:

„ФИЛИЈАЛЕ НА ТЕРИТОРИЈИ АП ВОЈВОДИНЕ:
1. Специјална болница за рехабилитацију „Јунаковић”, Апа-

тин;
2. Специјална болница за рехабилитацију „Бања Кањижа”, 

Кањижа;
3. Специјална болница за рехабилитацију „Термал”, Врдник;
4. Специјална болница за рехабилитацију „Русанда”, Меленци;
5. Специјална болница за неуролошка и посттрауматска ста-

ња „Др Боривоје Гњатић”, Стари Сланкамен.”

� Из Републичког фонда за пензијско  
и инвалидско осигурање
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На основу члана 7. став 1. тач. 8. и 9. Закона о Коморама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 99/10 и 70/17 � Одлука УС), 
Скупштина Коморе биохемичара Србије, на III редовној седници одржаној 14. марта 2019. године, донела је

ОД Л У К У

о висини чланарине и надокнада за 2019. годину

I
� Износ чланарине у Комори биохемичара Србије за 2019. годину је 10.000,00 динара, која се може платити у целости, у два једнака 

дела по 5.000,00 динара (I део најкасније до 1. априла 2019. године и II део до 1. октобра 2019. године) или у једнаким месечним ануите-
тима одбијањем � административном забраном од личног доходка у износу од 833,33 динара;

� износ чланарине за добровољне чланове Коморе биохемичара Србије за 2019. годину је 5.000,00 динара, која се може платити у 
целости или у два једнака дела;

� износ уписнине у Именик Коморе је 3.000,00 динара; (плаћа се само једном при упису у Комору);
� износ за издавање Лиценце је 5.000,00 динара; (плаћа се приликом издавања лиценце једном у току једног лиценцног периода од 

седам година);
� износ за издавање извода из Именика је 1.000,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година);
� износ за издавање потврда је 200,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година);
� износ надокнаде за поступак спровођења лиценцног испита је 30.000,00 динара; (у складу са Правилником о ближим условима за 

издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 119/07, 23/09, 40/10 
и 102/15) члан Коморе који није испунио услове за обнављање лиценце у оквиру КМЕ, а бави се здравственом делатношћу у обавези је 
да полаже лиценцни испит).

II
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а објављује се након добијања 

сагласности од стране Министарства здравља РС.
Одлука се објављује и на интернет страници Коморе биохемичара Србије.

Број 206
У Београду 15. марта 2019. године

Комора биохемичара Србије
Председник Скупштине,

прим. др сц. Сања Станковић, с.р.

Л О К А Л Н А  СА М ОУ П РА ВА
1809

БЛАЦЕ
На основу чл. 8. и 9. Закона о матичним књигама („Службе-

ни гласник РС”, број 20/09), члана 57. Закона о државној управи 
(„Службени гласник РС”, број 79/05), а по прибављеном мишљењу 
Министарства за државну управу и локалну самоуправу број 20-00-
1/2010-04 од 11. јуна 2010. године, на основу члана 41. став 1. тачка 7. 
Статута општине Блаце („Службени лист општине Блаце”, број 7/08), 

Скупштина општине Блаце, на седници одржаној 14. септем-
бра 2010. године, донела је

ОД Л У К У

о матичним подручјима

Члан 1.
Овом одлуком одређује се матично подручје за вођење ма-

тичних књига: рођених, венчаних, умрлих на територији општине 
Блаце и њихово седиште.

Члан 2.
На територији општине Блаце, одређује се само једно по-

дручје � Блаце.

Матично подручје Блаце обухвата насељена места: Блаце, 
Стубал, Попова, Врбовац, Суви До, Ђуревац, Пребреза, Сибница, 
Чучале, Џепница, Трбуње, Кашевар, Рашица, Доња Рашица, Гор-
ње Гргуре, Доње Гргуре, Више Село, Дрешница, Музаће, Барба-
товац, Кутловац, Чунгула, Горња Драгуша, Доња Драгуша, Мала 
Драгуша, Криваја, Лазаревац, Претежана, Горње Сварче, Доње 
Сварче. Доња Јошаница, Претрешња, Придворица, Брежани, Гор-
ња Јошаница, Међухана, Шиљомана, Алабана, Суваја и Качапор.

Седиште матичног подручја Блаце је у Блацу.

Члан 3.
Ступање на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука о ма-

тичним подручјима („Службени лист општине Блаце”, бр. 1/09, 
4/09, 6/09 и 7/09).

Члан 4.
Одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном листу општине Блаце”.

Број I-20-767/10
У Београду, 14. септембра 2010. године

Скупштина општине Блаце
Председник,

Љубиша Судимац, с.р. 
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ЛЕСКОВАЦ
На основу члана 24. став 3. и члана 30. Закона о јавним пре-

дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), члана 32. став 1. 
тачка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14 � др. закон, 101/16 � др. закон и 47/18), члана 48. 
став 1. и члана 54. ст. 1. и 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о осни-
вању Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац” из 
Лесковца са Законом о јавним предузећима („Службени гласник 
града Лесковца”, број 39/16) и члана 39. став 1. тачка 14. Статута 
града Лесковца („Службени гласник града Лесковца”, број 28/18), 

Скупштина града Лесковца, нa 30. седници одржаној 8. апри-
ла 2019. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора Јавног предузећа „Градска 
аутобуска станица Лесковац”, Лесковац

I
Иван Ђорђевић, дипл. правник из Лесковца, Светоилијска 34, 

именује се за директора Јавног предузећа „Градска аутобуска ста-
ница Лесковац”, Лесковац, на период од четири године.

II
Именовани кандидат је дужан да ступи на рад у року од осам 

дана од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

III
Даном ступања Ивана Ђорђевића на функцију директора Јав-

ног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац”, Лесковац, 
престаје да важи Решење о његовом именовању за вршиоца ду-
жности директора, које је Скупштина града Лесковца донела на 20. 
седници одржаној 19. априла 2018. године, под бројем 06-2/18-I. 

IV
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Ср-

бије” и „Службеном гласнику града Лесковца”, као и на званичној 
интернет страни Скупштине града Лесковца.

Образложење

Законом о јавним предузећима:
� чланом 24. став 3. прописано је да директора јавног преду-

зећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган 
одређен Статутом јединице локалне самоуправе, на период од че-
тири године, на основу спроведеног јавног конкурса,

� чланом 30. прописано је да се директор јавног предузећа 
именује након спроведеног јавног конкурса.

Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи и 
чланом 25. став 1. тачка 9. Статута града Лесковца, прописано је, 
између осталог, да директора јавног предузећа именује и разреша-
ва Скупштина града.

Чланом 48. став 1. Одлуке о усклађивању Одлуке о оснивању 
Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац”, Леско-
вац, са Законом о јавним предузећима прописано је да директора 
предузећа именује Скупштина града Лесковца на период од чети-
ри године а на основу спроведеног јавног конкурса, а чланом 54. 
исте одлуке:

� ставом 1, да се директор јавног предузећа именује након 
спроведеног јавног конкурса у складу са законом, подзаконским 
актима, Статутом града и овом одлуком, 

� ставом 2, да јавни конкурс спроводи Комисија за спровође-
ње конкурса за избор директора.

Чланом 39. став 1. тачка 14. Статута града Лесковца пропи-
сано је, између осталог, да Скупштина града у складу са законом: 
именује и разрешава Надзорни одбор и директора Јавног предузе-
ћа чији је оснивач.

На основу чл. 36. и 38. Закона о јавним предузећима и члана 
39. Статута града Лесковца, Скупштина града Лесковца је на 27. 
седници одржаној 26. и 27. децембра 2018. године, 27. децембра 

2018. године, под бројем 06-9/18-I, донела Одлуку о спровођењу 
јавног конкурса за именовање директора Јавног предузећа „Град-
ска аутобуска станица Лесковац”, Лесковац.

На основу члана 31. Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС”, број 15/16) и Одлуке о спровођењу јавног конкур-
са за именовање директора Јавног предузећа „Градска аутобуска 
станица Лесковац”, Лесковац, број 06-9/18-I од 27. децембра 2018. 
године, Комисија за спровођење конкурса за избор директора јав-
них и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Лесковац 
спровела је Јавни конкурс за именовање директора ЈП „Градска 
аутобуска станица Лесковац”, Лесковац, који је објављен у „Слу-
жбеном гласнику РС”, број 1 од 11. јануара 2019. године, дневном 
листу „Вечерње новости”, издање од 16. јануара 2019. године и на 
интернет страници града Лесковца.

Рок за подношење пријава био је месец дана од дана обја-
вљивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Комисија за спровођење јавног конкурса за избор директора 
јавних и јавних комуналних предузећа чији је оснивач град Леско-
вац, по истеку рока за подношење пријава, на седници одржаној 
18. марта 2019. године, констатовала је да је на Јавни конкурс за 
именовање директора ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац”, 
Лесковац пријаву поднео један кандидат и то:

� Иван Ђорђевић (пријава је поднета благовремено 8. фебру-
ара 2019. године, заведена под бројем 312/19-III-12),

На истој седници Комисија је приступила отварању приспеле 
пријаве на јавни конкурс.

Након отварања приспеле пријаве, увидом у документацију 
коју је кандидат доставио уз пријаву, Комисија је утврдила следеће:

� да је пријава Ивана Ђорђевића, дипл. правника из Лесков-
ца, Светоилијска 34, на Јавни конкурс за именовање директора 
ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац”, Лесковац благовреме-
на, разумљива и потпуна и да пријављени кандидат испуњава све 
услове за именовање за директора по наведеном конкурсу.

На основу члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима 
Комисија је саставила следећи списак кандидата који испуњавају 
услове за именовање за директора ЈП „Градска аутобуска станица 
Лесковац”, Лесковац и то:

Кандидати за директора ЈП „Градска аутобуска станица Ле-
сковац”, Лесковац

1. Иван Ђорђевић, дипл. правник из Лесковца, Светоилијска 34.
Комисија је једногласно одлучила да се провера стручне 

оспособљености, знања и вештина, прописаних чл. 3, 9, 10. и 11. 
Уредбе о мерилима за именовање директора јавног предузећа, над 
наведеним кандидатом, обави у изборном поступку 27. марта 2019. 
године, о чему је обавештен наведени кандидат.

Комисија је 27. марта 2019. године, у изборном поступку, на 
основу члана 5, члана 6. став 1, члана 7. ст. 1, 2. и 3. Уредбе о мери-
лима за именовање директора јавног предузећа, увидом у податке 
из конкурсне документације кандидата на основу којих се утврђује 
стручна оспособљеност кандидата и оцењивањем стручне оспосо-
бљености стечене високим образовањем, стручне оспособљености 
стечене укупним радним искуством на пословима за које се захтева 
високо образовање, стручне оспособљености стечене укупним рад-
ним искуством на пословима који су повезани са пословима јавног 
предузећа, стручне оспособљености стечене радним искуством у 
организовању и вођењу послова, као и оцењивањем одговора са 
усмене провере стручне оспособљености, знања и вештина канди-
дата сходно члану 4. Уредбе, на основу члана 12. став 1. наведене 
уредбе, израчунала просечну оцену кандидата, и то:

� Иван Ђорђевић, дипл. правник из Лесковца, Светоилијска 
34, просечна оцена 2,40.

На основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, 
Комисија је саставила следећу Ранг-листу кандидата за директора 
јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац”, Лесковац:

1. Иван Ђорђевић, дипл. правник из Лесковца, Светоилијска 
34, просечна оцена 2,40.

Комисија је Ранг-листу и Записник о спроведеном изборном 
поступку за именовање директора Јавног предузећа „Градска ауто-
буска станица Лесковац”, Лесковац, број 06-3-18/19-I од 27. марта 
2019. године, доставила Одељењу за комунално-стамбене посло-
ве, саобраћај и инфраструктуру Градске управе града Лесковца, 
како би ово одељење, сагласно одредбама члана 41. став 3. Закона 
о јавним предузећима, припремило предлог акта о именовању ди-
ректора ЈП „Градска аутобуска станица Лесковац”, Лесковац.
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На основу достављеног записника, Одељење за комунално-

-стамбене послове, саобраћај и инфраструктуру Градске управе 
града Лесковца утврдило је Предлог да се за директора ЈП „Град-
ска аутобуска станица Лесковац”, Лесковац, на период од четири 
године, именује кандидат Иван Ђорђевић, дипл. правник из Ле-
сковца, Светоилијска 34 и овај предлог доставило Скупштини гра-
да на разматрање и одлучивање. 

Административни одбор Скупштине града на 26. седници 
одржаној 5. априла 2019. године разматрао је и прихватио Предлог 
Градске управе � Одељења за комунално-стамбене послове, сао-
браћај и инфраструктуру за именовање Ивана Ђорђевића, дипл. 
правника из Лесковца, Светоилијска 34 за директора ЈП „Градска 
аутобуска станица Лесковац”, Лесковац и доставио га Скупштини 
на разматрање и изјашњавање.

Скупштина града Лесковца је прихватила наведен предлог и, 
на основу члана 24. став 3. и члана 30. Закона о јавним предузећи-
ма, члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи, члана 
48. став 1. и члана 54. ст. 1. и 2. Одлуке о усклађивању Одлуке о 
оснивању Јавног предузећа „Градска аутобуска станица Лесковац”, 
Лесковац са Законом о јавним предузећима и члана 39. став 1. тач-
ка 14. Статута града Лесковца, донела Решење као у диспозитиву.

Поука о правном леку: Против овог решења може се покре-
нути спор пред надлежним судом у року од 60 дана од дана доста-
вљања Решења. 

Број 06-3/19-I
У Лесковцу, 8. априла 2019. године

Скупштина града Лесковца
Председник,

Александар Ђуровић, с.р. 

1811
ШАБАЦ
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, број 15/16) и чл. 32. и 99. Статута града 
Шапца („Службени лист града Шапца”, бр. 32/08 и 16/13), 

Скупштина града Шапца, на седници од 26. марта 2019. годи-
не, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора ЈКП „Топлана – Шабац”, 
Шабац

1. Именује се Слободан Јеротић, дипл. машински инжењер, за ди-
ректора ЈКП „Топлана � Шабац”, Шабац, на период од чeтири године.

2. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, „Службеном листу града Шапца”, као и на интернет стра-
ници града Шапца.

Образложење

Одредбом члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16) прописано је да директора 
јавног предузећа именује оснивач на период од четири године, на 
основу спроведеног јавног конкурса.

Скупштина града Шапца, на седници од 12. децембра 2017. 
године именовала је Комисију за спровођење конкурса за избор 
директора јавних предузећа чији је оснивач  град Шабац.

На седници од 6. фебруара 2019. године, Скупштина града 
донела је Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директо-
ра ЈКП „Топлана � Шабац”, Шабац.

Текст огласа о јавном конкурсу објављен je у „Службеном  
гласнику РС”,  број  9 од 13. фебруара 2019. године, „Службеном  
листу града Шапца”, број 1/19, дневним новинама „Данас” и на 
интернет страници града Шапца. Конкурс је био отворен 30 дана 
од дана објављивања у „Службеном  гласнику Републике Србије”.

На оглас за конкурс пријавио се један кандидат, Слободан Је-
ротић, дипл. машински инжењер из  Борче.

Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних 
предузећа, на седници одржаној 20. марта 2019. године, разматра-
ла је приспелу пријаву и констатовала да је пријава благовремена, 
разумљива и потпуна. Након тога је састављен списак са једним 
кандидатом.

На седници одржаној 20. марта 2019. године Комисија је спро-
вела изборни поступак у виду усмене провере стручне оспособље-
ности, знања и вештина пријављеног кандидата, након чега је саста-
вила Ранг-листу са једним кандидатом у складу са Законом о јавним 
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног 
предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16). Утврђену Ранг-ли-
сту кандидата, заједно са записником о спроведеном изборном по-
ступку Комисија је доставила Градској управи града Шапца.

Градска управа је Ранг-листу кандидата, заједно са записни-
ком о спроведеном изборном поступку, доставила Комисији за 
избор и именовања Скупштине града, која је у складу са чланом 
41. став 3. Закона утврдила и припремила предлог о именовању 
директора ЈКП „Топлана � Шабац”, Шабац, и доставила га Скуп-
штини на разматрање и усвајање.

Скупштина је прихватила наведени предлог и донела Реше-
ње као у диспозитиву.

Ово решење је коначно у складу са чланом 41.  став 4. Закона 
о јавним предузећима.

Број 119-11/2019-14
У Шапцу, 26. марта 2019. године

Скупштина града Шапца
Председник,

Немања Пајић, с.р.
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БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО 

ПОЗИВ НА УПИС ПРВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ 
ПОЛАЗНИКА ОБУКЕ

О семинару 

Буџетско рачуноводство добија све више на значају и све је већа потражња за буџетским рачуновођама. Позна-
то је да без доброг познавања буџетског рачуноводства и законске регулативе у буџетском систему нема доброг 
менаџмента, контроле, интерне контроле, интерне и екстерне ревизије код буџетских корисника. Такође је важно 
напоменути да се буџетски систем, контрола и рачуноводство скоро нигде не изучавају, иако представљају врло 
важну област.

Предавања су интерактивна и осмишљена су тако да полазници у 44 часa обуке, стекну теоријска и практична 
знања. Четири последња часа предвиђена су за полагање испита. Након обуке, полазници ће бити оспособљени за 
самостално обављање рачуноводствено – књиговодствених  послова.

Од 10.6. до 28.6. 2019. понедељком,  
средом и петком од 16.00 – 20.00

Пословна зграда ЈП Службени гласник, 
Београд, Јована Ристића 1

ПРЕДАВАЧИ:
 

1. Берберовић Хасан, дипл. оец, дугогодишњи виши 
буџетски инспектор Министарства финансија Републике 
Србије, ревизор у јавном сектору, 

2. Тошић Надежда, доктор прав. наука из области 
буџетског система и контроле

Полазницима обуке обезбеђени су: 

• интерактивно предавање и саветодавна подршка стручњака са 
дугогодишњим искуством у датој области,

• сертификат о завршеној обуци,
• радни материјал,
• савремено опремљен простор прилагођен потребама 

одржавања семинара, 

Котизација  
21.000,00 РСД + ПДВ 

 
Могућност плаћања у три једнаке рате.

Учесници остварују и 25% попуста на сва 
Гласникова издања књига. 

Попусти се не сабирају.
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