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На основу члана 14. став 2. Закона о улагањима („Службени
гласник РС”, бр. 89/15 и 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

УРЕДБУ
о условима, начину и поступку ослобођења од
царинских и других дажбина на увоз опреме
I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ
Предмет уређивања
Члан 1.
Овом уредбом ближе се уређују услови, начин и поступак
ослобођења од царинских и других дажбина на увоз опреме улагача, осим пореза на додату вредност.
Појмови
Члан 2.
Изрази употребљени у овој уредби имају следећа значења:
1) увозне дажбине су царинске дажбине и друге дажбине,
изузев ПДВ-а које имају исто дејство и које се плаћају при увозу
робе;
2) улагач, јесте домаће или страно, правно или физичко лице
које је извршило улагање на територији Републике Србије, у складу са законом;
3) опрема јесу нови производни погони, машине и опрема
који се набављају и држе ради производње производа, за чији увоз
се одобрава царинска повластица, а коју улагач увози и као свој
неновчани улог инвестира у привредно друштво, или коју привредно друштво директно набавља, а региструје као улагање у
форми забележбе, ради обављања делатности за које је дозвољена
додела подстицаја у складу са прописима којима се уређују критеријуми, услови и начин привлачења директних инвестиција;
4) царинска повластица је ослобођење од плаћања увозних
дажбина на увоз опреме;
5) мали привредни субјект јесте привредни субјект који има
мање од 50 запослених и годишњи промет или укупан годишњи
биланс стања који не прелази 10 милиона евра, у складу са прописом којим се уређује државна помоћ (у даљем тексту: мало привредно друштво);
6) средњи привредни субјект јесте привредни субјект који
има од 50 до 250 запослених и годишњи промет који не прелази 50
милиона евра или укупни годишњи биланс стања који не прелази
43 милиона евра у складу са прописом којим се уређује државна
помоћ (у даљем тексту: средње привредно друштво);
7) велики привредни субјект јесте привредни субјект који има
преко 250 запослених и годишњи промет преко 50 милиона евра
или укупан годишњи биланс стања преко 43 милиона евра у складу са прописом којим се уређује држава помоћ (у даљем тексту:
велико привредно друштво);
8) царински орган је Управа царина, царинарница и њене организационе јединице надлежне за примену царинских и осталих
прописа, као и овлашћени царински службеник, у складу са Законом о царинској служби („Службени гласник РСˮ, брoj 95/18);
9) уговор о додели средстава подстицаја је уговор којим се
уређују међусобна права и обавезе даваоца средстава подстицаја
и корисника средстава подстицаја у складу са прописом којим се
уређују критеријуми, услови и начин привлачења директних инвестиција;
10) корисник царинске повластице је привредно друштво регистровано у Републици Србији за обављање делатности за које
је дозвољена додела подстицаја у складу са прописима којима се
уређују критеријуми, услови и начин привлачења директних инвестиција, а које је увозник опреме за коју се одобравају царинске
повластице.

II. ВИСИНА СРЕДСТАВА ПОДСТИЦАЈА
Максимални дозвољени износ средстава подстицаја
Члан 3.
Максимални дозвољени износи средстава подстицаја одређују се у складу са прописима којима се уређују правила за доделу и
контролу државне помоћи и прописима којима се уређују услови и
начин привлачења директних инвестиција.
Максималан дозвољени износ средстава за велика привредна
друштва може се утврдити највише до 50% оправданих трошкова
за реализацију инвестиционог пројекта.
Максималан дозвољени износ средстава за средње привредно друштво може се утврдити највише до 60% оправданих трошкова, а за мала привредна друштва највише до 70% оправданих
трошкова за реализацију инвестиционог пројекта.
III. УСЛОВИ ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОВЛАСТИЦЕ
Остваривање права на ослобођење
Члан 4.
Остваривање права на царинску повластицу на увоз опреме,
привредно друштво остварује у складу са правилима за доделу државне помоћи, и то:
1) у складу са правилима за доделу регионалне инвестиционе
државне помоћи, за привредне субјекте који су корисници средстава подстицаја по уговору о додели средстава подстицаја;
2) у складу са правилима за доделу de minimis државне помоћи, за привредне субјекте који нису корисници средстава по уговору о додели средстава подстицаја.
Право на царинску повластицу се не може остварити за набавку опреме у секторима саобраћаја, развоја софтвера осим ако
нису у функцији унапређења производа, производног процеса
или пружања услуга сервисних центара, угоститељства, игара на
срећу, трговине, производње синтетичких влакана, угља и челика,
рударства, дувана и дуванских прерађевина, оружја и муниције,
бродоградње поморских трговачких пловила на сопствени погон
преко 100 бруто регистрованих тона, аеродрома, комуналних делатности, сектора енергетике, широкопојасне мреже, рибарства и
аквакултуре.
Висина ослобођења
Члан 5.
Царинска повластица на увоз опреме може се користити до
висине уписаног неновчаног улога у привредно друштво.
Износ царинске повластице може се доделити до износа који:
1) када се сабере са износом додељених средстава подстицаја
не прелази износ из члана 3. ст. 2. и 3. ове уредбе, за привредна
друштва која су корисници средстава по уговору о додели средстава подстицаја;
2) не прелази горњу границу de minimis државне помоћи у износу од 23.000.000,00 динара по једном улагачу у било ком периоду у току три узастопне фискалне године, у складу са прописима
којима се уређују правила за доделу и контролу државне помоћи,
за привредна друштва која нису корисници средстава по уговору о
додели средстава подстицаја.
Рок за остварење права на ослобођење
Члан 6.
Право из члана 4. ове уредбе може се остварити у року од
две године од дана регистрације забележбе одлуке привредног
друштва о улагању или регистрације повећања капитала, у складу са Законом о поступку регистрације у Aгенцији за привредне
регистре.
Изузетно од става 1. овог члана, уколико је уговором о испоруци опреме предвиђен дужи рок испоруке од две године или је
наступила доцња испоручиоца опреме право улагача из члана 4.
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ове уредбе може се остварити у року од шест месеци од наступања
наведених околности.
Забележба улагања
Члан 7.
Ради остваривања права на царинску повластицу у складу са
овом уредбом привредно друштво је у обавези да у Регистру привредних субјеката упише забележбу улагања-набавке опреме која
ће бити увезена као улог улагача.
Забележбом из става 1. овог члана уписује се уговор или
одлука привредног друштва о улагању која садржи спецификацију
опреме као саставни део одлуке, шифру и назив делатности за коју
се опрема прибавља као и податке о испоручиоцу опреме.
Спецификација опреме из става 2. овог члана обавезно садржи: назив опреме, назив произвођача и вредност опреме.
IV. ПОСТУПАК ЗА ОСТВАРИВАЊЕ ПОВЛАСТИЦЕ
Евидентирање и размена података
Члан 8.
Привредно друштво које захтева царинску повластицу, ради
увођења у евиденцију у зависности од основа, доставља централи
Управе царина у року од 30 дана следеће:
1) ради остваривања права на ослобођење на основу одлуке
о повећању капитала, доставља Управи царина одлуку о повећању
капитала и извод из Регистра привредних субјеката у року од 30
дана од дана регистрације повећања основног капитала;
2) ради остваривања права на ослобођење, на основу забележбе Уговора о неновчаном улагању у привредно друштво или
забележбе улагања на основу Уговора о додели средстава подстицаја, након уписа забележбе улагања у Регистар привредних
субјеката, Агенција за привредне регистре доставља податке о
уписаним забележбама улагања Управи царина посредством информационог система.
До успостављања електронске комуникације из става 1. овог
члана податке о уписаним забележбама улагања Управи царина
доставља привредно друштво које захтева царинску повластицу.
Управа царина уводи и додељује евиденциони број привредном друштву које захтева царинску повластицу на основу података из става 1. овог члана.
Захтев за ослобођење улагача
Члан 9.
Царинском органу који спроводи царински поступак стављања опреме у слободан промет привредно друштво које захтева царинску повластицу ради остваривања права на ослобођење,
подноси:
1) одлуку о повећању капитала и процену вредности неновчаног улога;
2) гарантни лист или другу одговарајућу документацију из
које се може утврдити да је опрема која се увози нова;
3) уговор о додели средстава подстицаја, ако је корисник повластице и корисник средстава по поменутом уговору;
4) изјаву да није корисник de minimis државне помоћи, односно изјаву о оствареном износу de minimis државне помоћи у
текућој фискалној години и у претходне две узастопне фискалне
године, ако није корисник средстава по уговору о додели средстава подстицаја;
5) изјаву да опрема која се увози служи за обављање делатности корисника повластице;
6) изјаву о свим другим додељеним државним помоћима за
исте оправдане трошкове.
Уз доказе из става 1. тач. 1)–6) овог члана прилаже се извод
о регистрованим подацима о привредном друштву уписаном у Регистар привредних субјеката о висини уписаног неновчаног улога
улагача у капиталу привредног друштва или извод о регистрацији
забележбе улагања, које царински орган прибавља по службеној
дужности.
Царински орган на основу поднетог захтева и приложених
доказа доноси решење о ослобађању од плаћања увозних дажбина
на увоз опреме.

Царински орган копију решења из става 3. овог члана доставља министарству надлежном за послове привреде и Комисији за
контролу државне помоћи без одлагања, најкасније у року од 30
дана од дана доношења решења, а на крају сваког шестомесечног периода доставља извештај о привредним друштвима која су
остварила право на царинску повластицу Развојној агенцији Србије.
V. ЗАБРАНА ОТУЂЕЊА И ОГРАНИЧЕЊЕ РАСПОЛАГАЊА
Трајање ограничења у погледу права располагања увезеном
опремом ослобођеном од плаћања увозних дажбина
Члан 10.
Опрема се не може отуђити, дати другом на употребу или користити у друге сврхе у року од три године од дана стављања робе
у слободан промет у складу са царинским прописима.
Ако се опрема из става 1. овог члана отуђи, да другом на употребу или користи у друге сврхе пре истека рока из става 1. овог
члана, на ту опрему плаћају се увозне дажбине.
Висина увозних дажбина из става 2. овог члана обрачунава
се према стању робе и по прописима који важе на дан подношења
захтева за обрачун и плаћања увозних дажбина, односно на дан
доношења решења о наплати увозних дажбина ако није поднет захтев за обрачун и плаћање увозних дажбина.
Царински надзор
Члан 11.
Опрема ослобођена плаћања увозних дажбина по основу улога улагача која је стављена у слободан промет у складу са
одредбама ове уредбе остаје под царинским надзором.
Царински надзор престаје:
1) када више не постоје услови због којих је опрема и стављена у слободан промет без плаћања увозних дажбина;
2) кад се опрема извезе или уништи;
3) када се дозволи употреба опреме у друге сврхе од оних које
су прописане овом уредбом и када су увозне дажбине плаћене.
VI. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Окончање започетих поступака
Члан 12.
Поступци за остваривање повластица започети до дана ступања на снагу ове уредбе, окончаће се у складу са прописима по
којима су започети.
Размена података путем информационог система
Члан 13.
Агенција за привредне регистре је дужна да у року од 60 дана
од дана ступања на снагу ове уредбе, посредством информационог
система достави податке Управи царина о уписаним забележбама
улагања.
Престанак важења уредбе
Члан 14.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о условима, начину и поступку ослобођења од царинских и других
дажбина на увоз опреме („Службени гласник РС”, број 48/18).
Ступање на снагу
Члан 15.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србијеˮ.
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На основу члана 3. став 8. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09 и 95/18 – др. закон),
Влада доноси

УРЕДБУ
о изменама Уредбе о усклађивању номенклатуре
Царинске тарифе за 2019. годину
Члан 1.
У Уредби о усклађивању номенклатуре Царинске тарифе за
2019. годину („Службени гласник РС”, број 97/18), Део I „Преглед
ознака, симбола и скраћеница”, речи:
„МК Република Македонија” замењују се речима: „МК Република Северна Македонија”.
У Делу II „Царинска тарифа”, Одељак I, Глава 2. у Додатној
напомени 4. под (г) речи: „крила, цела, са врховима или без врхова” замењују се речима: „крила, цела, са или без врхова”.
У тар. подбр. 0207 13 20 00 и 0207 14 20 00, у колони „Наименовање” речи: „половине или четврти” замењују се речима:
„полутке или четврти”.
У Глави 3, у тар. подбр. 0305 69 80 00, 0307 43 25 00, 0307
43 29 00, 0307 43 38 00, 0307 72 10 00 и 0307 79 00 00, у колони
„Споразуми о слободној трговини” речи: „LI:” замењују се речима: „LI: 0”.
У Глави 4, у тарифном броју 0403, у колони „Наименовање”,
после речи: „са додатим воћем”, додају се речи: „језграстим воћем”, а у тар. подбр. 0403 90 19 00 и 0407 90 10 00, у колони „Споразуми о слободној трговини”, скраћеница: „ССП 2014” замењује
се скраћеницом: „ССП”.
У Одељку II, Глава 6, у тар. подбр. 0601 20 90 00, 0602 20 20
00, 0602 20 30 00, 0602 20 80 00, 0602 90 46 00, 0602 90 47 00, 0602
90 48 00, у колони „Споразуми о слободној трговини”, скраћеница: „ССП 2014” замењујe се скраћеницом: „ССП”.
У Глави 7, у тар. подбр. 0709 30 00 00, 0709 93 10 00 и 0709
93 90 00, у колони „Споразуми о слободној трговини”, речи: „TR:
20” замењују се речима: „TR: таб 2.”.
У Глави 8, у тарифном подброју 0806 10 10 00 у колони „Споразуми о слободној трговини”, речи: „TR: 20” замењују се речима:
„TR: таб 2.”, a у тарифном подброју 0810 10 00 00 речи: „TR: 15”
замењују се речима: „TR: таб 2.”.
Речи:
„

0810 90 75 00

„

0810 90 75 00

- - остало

-

15 ССП: 0
CEFTA (AL, BA, MK, MD,
ME, UN1244): 0
BY: 0, KZ: 0, RU: 0
TR: 15
EFTA: IS: 15, NO: 15, CH:
15, LI: 15
”

-

15 ССП: 0
CEFTA (AL, BA, MK, MD,
ME, UN1244): 0
BY: 0, KZ: 0, RU: 0
EFTA: IS: 15, NO: 15, CH:
15, LI: 15

замењују се речима:
- - остало

ех нар

TR: таб 2.

ех остало

TR: 15

.”

У Глави 10, у тар. подбр. 1003 10 00 00 и 1003 90 00 00 у
колони „Споразуми о слободној трговини”, речи: „CEFTA: AL:
0, BA: 0, MK: 0, MD: 0, ME: , UN1244: 0” замењују се речима:
„CEFTA (AL, BA, MK, MD, ME, UN1244): 0”.
У Одељку III, Глава 15, у тарифном подброју 1514 91 10 00,
у колони „Споразуми о слободној трговини” скраћеница: „ССП
2014” замењује се скраћеницом: „ССП”.
У Одељку IV, Глава 20, у тарифном подброју 2005 70 00 00
у колони „Споразуми о слободној трговини” речи: „TR: 10” замењују се речима: „TR: таб 2.”, у тар. подбр. 2009 11 11 00, 2009 11
19 00, 2009 19 11 00, 2009 19 19 00, 2009 19 91 00, 2009 39 11 00
и 2009 39 19 00, речи: „TR: 5” замењују се речима: „TR: таб 2.”, а
у тар. подбр. 2009 11 91 00, 2009 11 99 00, 2009 12 00 00, 2009 19
98 00, 2009 21 00 00, 2009 29 11 00, 2009 29 19 00, 2009 29 91 00,
2009 29 99 00, 2009 31 11 00, 2009 31 19 00, 2009 31 51 00, 2009 31
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59 00, 2009 31 91 00, 2009 31 99 00, 2009 39 31 00, 2009 39 39 00,
2009 39 51 00, 2009 39 55 00, 2009 39 59 00, 2009 39 91 00, 2009 39
95 00, 2009 39 99 00, 2009 41 92 00, 2009 41 99 00, 2009 49 11 00,
2009 49 19 00, 2009 49 30 00, 2009 49 91 00, 2009 49 93 00, 2009 49
99 00, 2009 50 10 00, 2009 50 90 00, 2009 61 10 00, 2009 61 90 00,
2009 69 11 00, 2009 69 19 00, 2009 69 51 00, 2009 69 59 00, 2009 69
71 00, 2009 69 79 00, 2009 69 90 00, 2009 81 11 00, 2009 81 19 00,
2009 81 31 00, 2009 81 51 00, 2009 81 59 00, 2009 81 95 00, 2009 81
99 00, 2009 89 11 00, 2009 89 19 00, 2009 89 34 00, 2009 89 35 00,
2009 89 36 00, 2009 89 38 00, 2009 89 50 00, 2009 89 61 00, 2009 89
63 00, 2009 89 69 00, 2009 89 71 00, 2009 89 73 00, 2009 89 79 00,
2009 89 85 00, 2009 89 86 00, 2009 89 88 00, 2009 89 89 00, 2009 89
96 00, 2009 89 97 00, 2009 89 99 00, 2009 90 11 00, 2009 90 19 00,
2009 90 21 00, 2009 90 29 00, 2009 90 31 00, 2009 90 39 00, 2009 90
41 00, 2009 90 49 00, 2009 90 51 00, 2009 90 59 00, 2009 90 71 00,
2009 90 73 00, 2009 90 79 00, 2009 90 92 00, 2009 90 94 00, 2009 90
95 00, 2009 90 96 00, 2009 90 97 00 и 2009 90 98 00 речи: „TR: 20”
замењују се речима: „TR: таб 2.”.
У Глави 21, у тар. подбр. 2102 10 10 00, 2102 10 31 00 и 2102
10 90 00 у колони „Споразуми о слободној трговини”, речи: „TR:
15” замењују се речима: „TR: таб 2.”, а у тарифном подброју 2102
10 39 00 речи: „TR: 20” замењују се речима: „TR: таб 2.”. У тарифном броју 2103, у колони „Наименовање”, речи: „Препарати за
сосове и припремљени препарати;”, замењују се речима: „Сосови
и њихови препарати;”.
У Глави 22, у тарифном броју 2205, речи: „или средствима
за ароматизацију:”, замењују се речима: „или ароматичним средствима”.
У Глави 24, у тарифном подброју 2401 10 60 00, у колони
„Споразуми о слободној трговини”, речи: „TR: 10” замењују се речима: „TR: таб 2.”.
У Одељку VI, Глава 36, у тар. подбр. 3604 90 00 00, 3606 10
00 00 и 3606 90 90 00, у колони „Споразуми о слободној трговини”
скраћеница: „ПТС ЕЗ 2013” замењује се скраћеницом: „ССП”.
У Глави 38, у тар. подбр. 3808 52 00 00, 3808 59 00 10, 3808
59 00 20, 3808 59 00 90, 3808 61 00 00, 3808 62 00 00, 3808 69 00 00,
3808 91 10 00, 3808 91 20 00, 3808 91 30 00, 3808 91 40 00, 3808 91
90 00, 3808 92 10 00, 3808 92 20 00, 3808 92 30 00, 3808 92 40 00,
3808 92 50 00, 3808 92 60 00, 3808 92 90 00, 3808 93 11 00, 3808 93
13 00, 3808 93 15 00, 3808 93 17 00, 3808 93 21 00, 3808 93 23 00,
3808 93 27 00, 3808 93 30 00, 3808 93 90 00, 3808 94 10 00, 3808 94
20 00, 3808 94 90 00, 3808 99 10 00, 3808 99 90 00, 3809 10 10 00,
3809 10 30 00, 3809 10 50 00 и 3809 10 90 00, у колони „Споразуми
о слободној трговини” скраћеница: „ПТС ЕЗ 2013:0” замењује се
скраћеницом: „ССП”.
У Одељку X, Глава 48, у Напоменама 4 и 5, у Напоменама за
тарифне подбројеве 1, 2, 3, 4 и 7 и у тар. подбр. 4801 00 00 20, 4802
54 00 00, 4802 55, 4802 55 15 00, 4802 55 25 00, 4802 55 30, 4802 55
80 00, 4802 56, 4802 57 00 00, 4802 58, 4802 61 15, 4804 11 11 00,
4804 11 15 00, 4804 11 19 00, 4805 04 00 00, 4805 25 00 00, 4805 91
00 00, 4805 92 00 00, 4805 93, 4810 31 00 00, 4805 32, 4811 51 00 00,
4818 10 10 00 и 4811 10 90 00 и тар. међуподбр. испод тар. подбр.
4803 00 10 00, 4804 29 90 00, 4804 39 80 00 и 4804 49 00 00, у колони „Наименовање”, реч: „масе”, замењује се речима: „површинске
масе”, a у Напоменама за тарифне подбројеве 2 и 3 речи: „маса (g/
m²)”, замењују се речима: „површинскa масa (g/m²)”.
У Одељку XI, Глава 51, у тар. подбр. 5111 11 00 00, 5111 30
10 00, 5111 30 80 00, 5111 90 91 00, 5111 90 98 00, 5112 11 00 00,
5112 30 10 00, 5112 30 80 00, 5112 90 91 00 и 5112 90 98 00, у колони „Наименовање”, реч: „масе”, замењује се речима: „површинске
масе”.
У Глави 52, у тар. бр. 5208, 5209, 5210 и 5211, тар. подбр.
5208 11, 5208 12, 5208 21, 5208 22 , 5208 31 00 00, 5208 32, 5208
41 00 00, 5208 42 00 00, 5208 51 00 00, 5208 52 00 00 и тар. међуподбр. испод тарифног броја 5212 и тар. подбр. 5208 11, 5208 12
19 00, 5208 22, 5208 22 19, 5208 32, 5212 15 90 00, у колони „Наименовање”, реч: „масе”, замењује се речима: „површинске масе”.
Глави 53, у тарифном броју 5302, у колони „Наименовање”,
реч: „прерађивана”, замењује се речју: „обрађена”.
У Глави 55, у тарифном подброју 5507 00 00 00, у колони
„Наименовање”, реч: „прерађивана”, замењује се речју: „обрађена”, a у тар. бр. 5513 и 5514, реч: „масе”, замењује се речима: „површинске масе”.
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У Глави 56, у тарифном броју 5602, у колони „Наименовање”, после речи: „превучен или непревучен,”, додају се речи:
„прекривен или непрекривен,”, у тар. подбр. 5603 11, 5603 12,
5603 13, 5603 14, 5603 91, 5603 92, 5603 93 и 5603 94, реч: „Mасе”,
замењује се речима: „Површинске масе”, а у тарифном броју 5604
после речи: „превучени,”, додају се речи: „прекривени,”.
У Глави 58, у тарифном подброју 5805 00 00 00, речи: „фландрија, бове, обисон и сличне”, замењују се речима: „фландрија,
обисон, бове и сличне”.
У Глави 59, у тарифном броју 5901, у колони „Наименовање”, речи: „превучене или”, замењују се речима: „превучене лепком или”, а у тарифном броју 5907”, речи: „Сликарска платна”,
замењују се речима: „Осликана платна”.
У Глави 61, у тарифном броју 6109, у колони „Наименовање”, речи: „Поткошуље и мајице,”, замењују се речима: „Мајице
с кратким рукавима, мајице без рукава и поткошуље,”, у тарифном броју 6115, речи: „Хула-хоп чарапе, чарапе, укључујући чарапе које имају функцију стезања у различитом степену (на пример,
чарапе за вене) и наглавци без ђонова, плетени или кукичани:”,
замењују се речима: „Чарапе хулахопке са петом или без пете, самодржеће чарапе, чарапе и остале назувице, укључујући чарапе
које имају функцију стезања у различитом степену (на пример, чарапе за вене) и назувице без табанице, плетене или кукичане:”, а у
тарифном броју 6116, речи: „Рукавице, рукавице са”, замењују се
речима: „Рукавице с прстима, с једним прстом”.
У Глави 62, у тарифном броју 6203, у колони „Наименовање”,
после речи: „јакне,”, додају се речи: „сакои,”, у тарифном броју
6207, речи: „остале мајице,”, замењују се речима: „остале мајице
без рукава, подгаће,”, у тарифном броју 6208, речи: „остале мајице, комбинезони, подсукње, гаћице, килоте,”, замењују се речима:
„остале мајице без рукава, комбинезони, подсукње, килоте, гаћице,”, а у тарифном подброју 6216 00 00 00, речи: „Рукавице, рукавице са”, замењују се речима: „Рукавице с прстима, с једним прстом”.
У Глави 63, у тарифном броју 6301 и у тар. подбр. 6301 20,
6301 30, 6301 40 и 6301 90, у колони „Наименовање”, реч: „слични”, замењује се речју: „путни”, у тарифном броју 6306, речи:
„платнени кровови и спољне платнене ролетне (тенде);”, замењују се речима: „надстрешнице и тенде;”, а у тарифном броју 6310
речи: „Крпе, канапи, ужад, конопци и каблови у облику отпадака
или неупотребљивих производа”, замењују се речима: „Употребљаване или нове крпе, отпаци ужади, канапа, конопаца и каблова
и дотрајали производи од ужади, канапа, конопаца или каблова”.
У Одељку XV, Глава 72, у тарифном броју 7222, у колони
„Наименовање”, речи: „Шипке и профили, од нерђајућег челика:”,
замењују се речима: „Шипке, од нерђајућег челика; Профили од
нерђајућег челика:”.
У Глави 73, у тарифном броју 7302, у колони „Наименовање”, речи: „Шине, шине вођице и назубљене шине, скретнички
језичци, срцишта, потезне мотке и други делови скретница, прагови, везице, шинске столице, клинови шинских столица, подложне
плочице, причврсне плочице, дистантне шипке и мотке,”, замењују се речима: „шине, скретнички језичци, срцишта, потезне мотке
и други делови скретница, прагови (попречне везе), рибље плоче,
шинске столице, клинови шинских столица, подложне плочице,
дистантне шипке и мотке и ”, у тарифном броју 7310, после речи:
„бачве,”, додају се речи: „лименке,”, у тарифном подброју 7313,
речи: „лако упредена жица”, замењују се речима: „лабаво упредена двострука жица”, а у тарифном подброју 7324 10 00 90, у колони „Споразуми о слободној трговини” скраћеница: „ПТ ССП”
замењује се скраћеницом: „ССП”.
У Глави 82, у тарифном броју 8205, у колони „Наименовање”, речи: „Ручни алат и справе”, замењују се речима: „Ручни
алат”, а у тарифном броју 8207”, реч: „ковање,”, замењује се речју:
„откивање”, реч „просецање”, замењује се речју: „утискивање”, а
речи: „умеци за одвртке)”, замењују се речима: „ или за одвијање/
завијање одврткама)”.
У Одељку XVI, Глава 84, у тарифном броју 8480, у колони
„Наименовање”, речи: „материје”, замењују се речју: „материјал”,
у тарифном броју 8482, речи: „Котрљајни лежаји:”, замењују се
речима: „Куглични и ваљкасти лежаји:”, у тарифном подброју
8482 91, реч: „ваљчићи”, замењује се речју: „ваљци”, у тарифном
броју 8483, речи: „Зупчаници, зупчасти”, замењују се речју: „Зупчасти”, у тарифном подброју 8483 40 после речи „искључујући
зупчанике,”, додаје се реч: „ланчанике”, у тарифном међуподброју

17. мај 2019.
испод тарифног подброја 8483 40 после речи: „зупчасти”, додају
се речи: „и фрикциони”, а у тар. подбр. 8483 40 21 и 8483 40 23
реч: „и”, замењује се речју: „или”.
У Глави 85, у тарифном броју 8545, у колони „Наименовање”, речи: „угаљ за батерије”, замењују се речима: „угљене сијалице, угљене батерије”.
У Одељку XVII, Глава 86, у тарифном подброју 8608 00 00
00, у колони „Наименовање”, речи: „паркиралиштима, аеродромима или у лукама”, замењују се речима: „опрема на паркиралишта,
у лукама или аеродромима”.
У Одељку XVIII, Глава 90, у тарифном броју 9005, у колони
„Наименовање”, после речи: „објектива)” брише се зарез и додају
се речи: „и остали”.
У делу IV, Табела 2 – Квоте за увоз из Турске, мења се и гласи:
„Табела 2 – Квоте за увоз из Турске
Тарифна ознака

Царинска квота
(тона)

Преференцијална
стопа царине
унутар квоте (%)

Стопа царине
на количине ван
квоте (%)

0301 11

1000

0

10

0301 19
0301 91

30

0301 92

10

0301 94

3

0301 95 00 00
0301 99 11 00

10

0301 99 17 90
0301 99 85 00

3

0302 13 00 00

5

0302 14 00 00
0302 19 00 00

10

0302 21

5

0302 22 00 00
0302 23 00 00
0302 24 00 00
0302 29
0302 31
0302 32
0302 33 10 00
0302 33 90 00

10

0302 34

5

0302 35
0302 36

5

0302 39
0302 41 00 00
0302 42 00 00
0302 43

1

0302 44 00 00

5

0302 45
0302 46 00 00
0302 47 00 00
0302 49
0302 51
0302 52 00 00
0302 53 00 00
0302 54
0302 55 00 00
0302 56 00 00
0302 59
0302 74 00 00
0302 81
0302 82 00 00
0302 83 00 00
0302 84
0302 85
0302 89 21 00
0302 89 29 00
0302 89 31 00
0302 89 39 00
0302 89 40 00

5
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Тарифна ознака

Царинска квота
(тона)

Број 34
Преференцијална
стопа царине
унутар квоте (%)

Стопа царине
на количине ван
квоте (%)

Тарифна ознака

0302 89 50 00

0304 51 00 00

0302 89 60 00

0304 52 00 00

0302 89 90 00
10

0304 54 00 00

0302 92 00 00

5

0304 55 00 00

0302 99 00 00

10

0304 56

0303 11 00 00

5

0304 57 00 00

0303 12 00 00

0304 59

0303 13 00 00

0304 61 00 00

0303 14

30

0304 62 00 00

0303 19 00 00

10

0304 63 00 00

0303 23 00 00

0304 71

0303 25 00 00

0304 72 00 00

0303 26 00 00

5

0303 29 00 00

10

0304 74

0303 31

5

0304 75 00 00

0304 73 00 00

0303 32 00 00

0304 79

0303 33 00 00

0304 81 00 00
10

0304 82

5

0304 84 00 00

0303 39

0304 83

0303 42

0304 85 00 00

0303 43

10

0304 86 00 00

0303 44

5

0304 87 00 00

0303 45 12 00

0304 88

0303 45 18 00
0303 45 91 00

0304 89
10

0303 45 99 00

0304 91 00 00
0304 92 00 00

0303 46

5

0304 93

0303 49

10

0304 94

0303 51 00 00

5

0304 95

0303 53

1

0304 96

0303 54

10

0304 97 00 00

0303 55

0304 99

0303 56 00 00

0305

0303 57 00 00

0306 11 10 10

0303 59
0303 63

0306 11 90 10
5

0306 11 10 90

0303 64 00 00

0306 11 90 90

0303 65 00 00

0306 12 10 10

0303 66

0306 12 90 10

0303 67 00 00

10

0306 12 10 90

0303 68

10

0306 12 90 90

0303 81

5

0306 15 00 00

0303 82 00 00

10

0306 16

0303 69

0306 14

0303 83 00 00

5
10
5
10

0306 17

0303 84

5

0306 19

0303 89

10

0306 31 00 00

0303 91 10 00

5

0306 32

0303 91 90 00

0306 33

0303 92 00 00

5

0306 34 00 00

0303 99 00 00

10

0306 35

0304 31 00 00

Стопа царине
на количине ван
квоте (%)

0304 69 00 00

0303 24 00 00

0303 41

Преференцијална
стопа царине
унутар квоте (%)

0304 53 00 00

0302 91 00 00

0303 34 00 00

Царинска квота
(тона)

10

0306 36

0304 32 00 00

0306 39

0304 33 00 00

0306 91 00 10

0304 39 00 00

0306 91 00 90

5

0304 41 00 00

0306 92 10 10

10

0304 42

0306 92 10 90

5

0304 43 00 00

0306 92 90 10

10

0304 44

0306 92 90 90

5

0304 45 00 00

0306 93

10

0304 46 00 00

0306 94 00 00

0304 47

0306 95

0304 48 00 00

0306 99

0304 49

0307 11

5

7

8

Број 34

Тарифна ознака
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Царинска квота
(тона)

Преференцијална
стопа царине
унутар квоте (%)

Стопа царине
на количине ван
квоте (%)

Тарифна ознака

0307 12 00 10

10

0805 29 00 90

10

0307 12 00 90

5

0805 40 00 00

5

0307 19 00 10

10

0805 50

0307 19 00 90

5

0806 10 10 00

750

10

0806 20

1000

0

5

10

0810 10 00 00

500

0

15

0307 22 10 90

5

ех 0810 90 75 00

1500

0

15

0307 22 90 10

10

0813 10 00 00

400

0

10

0307 21 00 00
0307 22 10 10

Царинска квота
(тона)

Преференцијална
стопа царине
унутар квоте (%)

Стопа царине
на количине ван
квоте (%)

20

0307 22 90 90

5

1509

2000

0

5

0307 29 00 10

10

1517

100

20

30

0307 29 00 90

5

1604 11 00 00

250

6

15

0307 31

15

1604 12

4

10

0307 32 10 10

10

1604 13

6

15

0307 32 10 90

15

1604 14

4

10

0307 32 90 10

10

1604 15

6

15

0307 32 90 90

15

1604 16 00 00

4

10

0307 39 20 10

10

1604 17 00 00

6

15

0307 39 20 90

15

1604 18 00 00

0307 39 80 10

10

1604 19

0307 39 80 90

15

1604 20

4

10

0307 42

10

1604 31 00 00
12

25

0307 43

1604 32 00 00

0307 49

1704 10

0307 51 00 00

1704 90 10 00

3000

7

15

0307 52 00 00

1704 90 30 00

12

25

0307 59 00 00

1704 90 51 00

0307 60 00 00

1704 90 55 00

0307 71 00 00

1704 90 61 00

0307 72

1704 90 65 00

0307 79 00 00

1704 90 71 00

0307 81 00 00

1704 90 75 00

0307 82 00 00

1704 90 81 00

0307 83 00 00

1704 90 99 00

0307 84 00 00

1806 10

10

20

0307 87 00 00

1806 20

2500

5

10

0307 88 00 00

1806 31 00 00

15

30

0307 91 00 00

1806 32 10 00

0307 92 00 00

1806 32 90 00

12

25

0307 99 00 00

1806 90

0308 11 00 00

1902

750

15

30

0308 12 00 00

1905 10 00 00

3500

12

25

0308 19 00 00

1905 20

0308 21 00 00

1905 31

15

30

0308 22 00 00

1905 32

0308 29 00 00

1905 40

12

25

0308 30

1905 90

15

30

0308 90

2002

10

20

300

0603

5

0

15

2005 70 00 00

750

0

10

0702 00 00 00

3500

15

30

2008 11

400

10

20

2008 91 00 00

5

10

2008 93

10

20

0703 90 00 00

600

5

15

2008 19

0706 10 00 00

1000

10

20

2008 20

0709 30 00 00

500

0

20

2008 30

0709 60

600

15

20

2008 40

0709 93 10 00
0709 93 90 00

2000

10

20

2008 50

0713 20 00 00

400

0

20

0802 22 00 00

1000

0

10

0802 51 00 00

200

0

10

0802 52 00 00
0804 20 90 00

1000

0

10

0805 10 22 00

50000

0

5

0805 10 24 00
0805 10 80 00

10

0805 21

5

0805 29 00 10

2008 70
2008 80

2008 97
2008 99 11 00
2008 99 19 00

0805 10 28 00

0805 22 00 00

2008 60

2008 99 21 00
2008 99 23 00
2008 99 24 00
2008 99 28 00
2008 99 31 00
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Тарифна ознака

Број 34

Царинска квота
(тона)

Преференцијална
стопа царине
унутар квоте (%)

централизоване јавне набавке, врста роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке и које су обухваћене Планом
централизованих јавних набавки, као и друга питања од значаја за
планирање, организовање и спровођење централизованих јавних
набавки.

Стопа царине
на количине ван
квоте (%)

2008 99 34 00
2008 99 36 00
2008 99 37 00

Члан 2.
Планирање потреба здравствених установа за набавку роба и
услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке и које су
обухваћене Планом централизованих јавних набавки, врши се ако
су за те набавке обезбеђена средства у годишњем финансијском
плану здравствене установе, односно у годишњем финансијском
плану Републичког фонда за здравствено осигурање (у даљем тексту: Републички фонд).

2008 99 38 00
2008 99 40 00
2008 99 41 00
2008 99 43 00
2008 99 48 00
2008 99 49 00
2008 99 51 00
2008 99 63 00
2008 99 67 00

Члан 3.
План централизованих јавних набавки припрема се на основу планова потреба роба и услуга здравствених установа (у даљем
тексту: план потреба) који се доносе за сваку буџетску годину, односно за период на који се закључује уговор са Републичким фондом, на начин и по поступку прописаним овом уредбом.
Садржај Плана централизованих јавних набавки из става 1.
овог члана прописан је законом којим се уређују јавне набавке.

2008 99 72 00
2008 99 78 00
2008 99 91 00
2008 99 99 00
2009 11

500

0

20

2009 12 00 00
2009 19
2009 21 00 00
2009 29

Члан 4.
План потреба здравствених установа за које се спроводе
централизоване јавне набавке доноси управни одбор здравствене
установе, на предлог директора здравствене установе.

2009 31
2009 39
2009 41
2009 49
2009 50
2009 61
2009 69
2009 81
2009 89
2009 90
2102 10 10 00

9

500

0

15

2102 10 31 00
2102 10 39 00

20

2102 10 90 00

15

2203 00

10000 hl

15

30

2401 10 60 00

500

0

10

ˮ

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се од 1.
јуна 2019. године.
05 број 110-4702/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1906

На основу члана 233. став 5. Закона о здравственом осигурању („Службени гласник РС”, брoj 25/19) 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

УРЕДБУ
о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе
централизоване јавне набавке
Члан 1.
Овом уредбом ближе се уређују услови, начин и поступак планирања потреба здравствених установа из Плана мреже здравствених установа који доноси Влада за које се спроводе

Члан 5.
Здравствена установа припрема план потреба за које се спроводе централизоване јавне набавке у складу са Стручно-методолошким упутством за израду плана потреба, на јединственом обрасцу који је саставни део тог упутства.
Стручно-методолошко упутство и јединствени образац из
става 1. овог члана доноси завод за јавно здравље основан за територију Републике Србије (у даљем тексту: Институт за јавно
здравље Србије), по претходно прибављеној сагласности Министарства здравља.
Стручно-методолошко упутство и јединствени образац из
става 1. овог члана Институт за јавно здравље Србије доноси најкасније до 31. јануара текуће буџетске године за припрему плана
потреба здравствених установа за спровођење централизованих
јавних набавки за наредну буџетску годину.
Стручно-методолошко упутство и јединствени образац из
става 2. овог члана Институт за јавно здравље Србије доставља
здравственим установама најкасније 30 дана пре дана који је овом
уредбом одређен као дан достављања плана потреба здравствених
установа.
Члан 6.
За израду предлога плана потреба здравствених установа за
које се спроводе централизоване јавне набавке, директор здравствене установе образује комисију састављену од лица стручних
за област медицине, фармације, односно стоматологије, као и лица
стручних за област економије и права.
Комисија из става 1. овог члана, израђује предлог плана потреба најкасније до 30. јуна текуће године за наредну буџетску годину, на основу:
1) плана рада здравствене установе из претходне буџетске
године, односно из периода на који је закључен уговор са Републичким фондом;
2) исказане потрошње лекова и медицинских средстава у
претходној години, на основу фактурисаних услуга према Републичком фонду;
3) коначног обрачуна здравствене установе и Републичког
фонда по завршеној буџетској години;
4) плана рада здравствене установе за буџетску годину, за
коју се планира спровођење централизоване јавне набавке, на који
је мишљење дао завод за јавно здравље основан за територију на
којој се здравствена установа налази;
5) планиране потрошње роба и услуга за које се спроводе
централизоване јавне набавке за наредну буџетску годину, на које
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је мишљење дао завод за јавно здравље основан за територију на
којој се здравствена установа налази;
6) финансијских средстава планираних за робе и услуге за
које се спроводе централизоване јавне набавке у финансијском
плану здравствене установе за одређену буџетску годину, односно
за период за који закључује уговор са Републичким фондом.
Члан 7.
Предлог плана потреба припремљен на начин прописан чланом 6. ове уредбе, директор здравствене установе доставља на мишљење стручном савету здравствене установе.
По прибављеном мишљењу из става 1. овог члана, директор
здравствене установе утврђује предлог плана потреба и доставља
га управном одбору здравствене установе ради усвајања.
Члан 8.
Здравствена установа доставља план потреба за наредну буџетску годину, донет на начин из члана 6. ове уредбе, Републичком
фонду за здравствено осигурање, најкасније до 20. јула текуће године, у електронској форми, као и у писменом облику, ради доношења Плана централизованих јавних набавки за наредну буџетску
годину.
Члан 9.
Републички фонд на основу прикупљених, обједињених и
анализираних планова потреба здравствених установа доноси
План централизованих јавних набавки.
Управни одбор Републичког фонда, на предлог директора,
усваја План централизованих јавних набавки најкасније до 31. јануара у текућој години за ту буџетску годину.
Члан 10.
На захтев Републичког фонда, послове прикупљања, обједињавања и анализирања планова потреба здравствених установа
обавља Институт за јавно здравље Србије.
Планове потреба из става 1. овог члана Институт за јавно
здравље Србије доставља Републичком фонду најкасније до 15.
октобра у текућој години за наредну буџетску годину.
Члан 11.
Врсте роба и услуга за које Републички фонд, у складу са законом, спроводи централизоване јавне набавке за потребе здравствених установа са којима има закључене уговоре поводом остваривања права на здравствену заштиту, су:
1) Лекови са Листе лекова:
(1) лекови са Листе А и Листе А1,
(2) лекови са Листе Б, осим вакцине против беснила и хуманог имуноглобулина против беснила и продуката од крви које производи Институт за трансфузију крви Србије,
(3) лекови са Листе Ц,
(4) лекови са Листе Д, и то:
– антитуберкулотици прве линије,
– антитуберкулотици друге линије,
– лекови са Листе Д, а који се налазе и на Листи А, Листи А1,
Листи Б и Листи Ц Листе лекова, који се набављају само у изузетним случајевима када снабдевање леком истог ИНН, истог или
сродног фармацеутског облика и исте јачине са Листе А, А1, Б или
Ц не задовољава потребе у лечењу осигураних лица Републичког
фонда;
2) Лекови који се не налазе на Листи лекова:
(1) лекови за лечење ретких болести;
3) Уградни материјал, са пратећим специфичним потрошним
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију, осим
уградног материјала са пратећим специфичним потрошним материјалом намењеног педијатријској популацији:
(1) графтови,
(2) ендоваскуларни графтови,
(3) валвуле и рингови,
(4) стентови,
(5) интраокуларна сочива,
(6) имплантати за кукове и колена;
4) Уградни материјал, са пратећим специфичним потрошним
материјалом, који је неопходан за његову имплантацију:
(1) пејсмејкери, електроде и имплантабилни дефибрилатори;

17. мај 2019.
5) Санитетски и медицински потрошни материјал:
(1) балон катетери,
(2) аутотрансфузиони системи, односно сетови за интраоперативно спашавање крви,
(3) филтери за еритроците филтрирани накнадно,
(4) филтери за тромбоците филтрирани накнадно,
(5) сетови за донорске аферезне поступке,
(6) тестови за имуносеролошко тестирање маркера трансфузијом преносивих инфекција код давалаца крви,
(7) реагенси, изузев за трансфузију;
6) Материјал за дијализу у складу са прописима којима се
уређују стандарди материјала за дијализу;
7) Енергенти:
(1) електрична енергија,
(2) гас.
Члан 12.
Стручно-методолошко упутство са јединственим обрасцем за
израду плана потреба из члана 5. ове уредбе биће донето у року од
45 дана од дана ступања на снагу ове уредбе.
Члан 13.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
о планирању и врсти роба и услуга за које се спроводе централизоване јавне набавке („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 49/13, 51/13
– исправка, 86/13, 119/14, 86/15, 95/16, 111/17, 56/18, 68/18, 6/19,
18/19 и 26/19).
Члан 14.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-4841/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1907

На основу члана 132. став 2. Закона о полицији („Службени
гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) 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

УРЕДБУ
о изменама и допунама Уредбе о стручном
оспособљавању и усавршавању у Министарству
унутрашњих послова
Члан 1.
У Уредби о стручном оспособљавању и усавршавању у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник РС”, бр.
42/17 и 56/18) у члану 32. додаје се нови став 3. који гласи:
„Изузетно од става 2. овог члана, за лица која су са успехом
завршила основне струковне односно основне академске студије Криминалистичко-полицијског универзитета (у даљем тексту:
свршени студенти КПУ), а која су одлуком министра примљена на
основну полицијску обуку, обука се реализује само у Центру, кроз
припремну наставу за полагање завршног испита.”
Досадашњи став 3. постаје став 4.
Члан 2.
У члану 34. додаје се став 2. који гласи:
„Изузетно од става 1. тачка 3) овог члана, право учешћа на
конкурсу има свршени студент КПУ који нема више од 27 година
старости.”

17. мај 2019.
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Члан 3.
У члану 35. додаје се нови став 4. који гласи:
„Поред документације из става 3. овог члана, свршени студенти КПУ прилажу и доказ о успешно завршеним студијама.”
У досадашњем ставу 4. који постаје став 5. реч: „здравстеног” замењује се речју: „здравственог”.

На основу члана 39. став 8. Закона о полицији („Службени
гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18),
Влада доноси

Члан 4.
У члану 36. после речи: „став 1. тач. 1−6.” додају се речи: „и
става 2.”

o униформи, ознакама и опреми полицијских
службеника

Члан 5.
У члану 48. додаје се став 4. који гласи:
„Изузетно од става 3. овог члана, свршени студенти КПУ
који су испунили услове предвиђене чланом 34. ове уредбе и који
су положили квалификациони испит, имају приоритет у рангирању у односу на остале кандидате.”

I. УВОДНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 6.
У члану 50. додаје се став 2. који гласи:
„Приликом доношења одлуке о пријему кандидата из става 1.
овог члана, а у зависности од броја пријављених кандидата и резултата које су кандидати остварили на квалификационом испиту,
министар може донети одлуку да се на обуку приме само кандидати који су остварили најмање 250 бодова.”
Члан 7.
После члана 77. додаје се члан 77а који гласи:
„Члан 77а
„На полазнике који су свршени студенти КПУ се не примењују члан 68. и чланови 70−77. ове уредбе, изузев одредби из члана 70. став 1. и члана 72. став. 1.”
Члан 8.
У члану 78. додаје се нови став 2. који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, полазници који су свршени
студенти КПУ, након успешно реализоване припремне наставе за
полагање завршног испита стичу могућност полагања завршног
испита.”
Досадашњи став 2. постаје став 3.
Члан 9.
У члану 86. став 1. мења се и гласи:
„Полицијском обуком основног нивоа, запослени у Министарству који нису завршили основну полицијску обуку, курс за
полицајце, Средњу школу унутрашњих послова, Вишу школу
унутрашњих послова, Полицијску академију, основне струковне или основне академске студије Криминалистичко-полицијске
академије односно Криминалистичко-полицијског универзитета,
усвајају знања, стичу вештине и ставове неопходне за обављање
полицијских и осталих послова у одређеној области рада Министарства.”
Члан 10.
У члану 90. додаје се став 3. који гласи:
„На лица из става 1. овог члана, приликом пријема у радни
однос, не примењују се одредбе прописа које уређују услове за
попуну специјалне и посебних јединица полиције, нити посебни
услови у погледу обука и курсева прописаних актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Министарству.”
Члан 11.
Поступци који су започети, а нису окончани до дана ступања
на снагу ове уредбе, окончаће се у складу са одредбама ове уредбе.
Члан 12.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-4882/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

УРЕДБУ

Члан 1.
Овом уредбом прописују се делови, изглед и ношење униформе, ознаке на униформи и друга опрема за полицијске службенике Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту: Министарство).
Члан 2.
Униформа се израђује као: редовна, интервентна и свечана
униформа.
Одређену врсту униформе из става 1. овог члана, у складу
са законом и одредбама ове уредбе, задужују: полицијски службеници у статусу овлашћеног службеног лица, припадници ватрогасно-спасилачких јединица, полазници основне полицијске обуке,
полазници основне обуке за припаднике ватрогасно-спасилачких
јединица, студенти Криминалистичко-полицијског универзитета
и приправници за полицијске службенике у статусу овлашћеног
службеног лица који полицијске послове обављају у униформи.
Униформа за жене је истог изгледа, техничких карактеристика и врсте материјала као и униформа за мушкарце, али је кројем и
обликом прилагођена њиховом полу.
Члан 3.
Полицијски службеници у статусу овлашћеног службеног
лица који полицијске послове обављају у грађанском оделу, поред
свечане униформе, имају право и на грађанско одело које чини
комплет одеће, обуће и додатне опреме.
Полицијски службеници који обављају управне послове, односно раде на решавању статусних питања грађана и издавању
јавних исправа, имају право на једнобразне делове грађанског одела (у даљем тексту: радно одело).
Полицијски службеници Оркестра полиције задужују свечано наступно одело, које је кројем и изгледом прилагођено деловима свечане униформе.
Члан 4.
Актом о унутрашњем уређењу и систематизацији радних
места и актом којим се уређује рад специјалне и посебних јединица полиције утврђују се појединачна радна места полицијских
службеника у Министарству на којима се захтева ношење редовне
или интервентне униформе.
II. ДЕЛОВИ УНИФОРМЕ
Редовна униформа
Члан 5.
Редовну униформу задужују:
1) полицијски службеници у седишту Дирекције полиције;
2) полицијски службеници полиције опште надлежности;
3) полицијски службеници саобраћајне полиције;
4) полицијски службеници граничне полиције;
5) полицијски службеници организационих јединица надлежних за послове сталног дежурства и интервенције;
6) полицијски службеници Жандармерије;
7) припадници ватрогасно-спасилачких јединица и
8) приправници за полицијске службенике у статусу овлашћених службених лица који полицијске послове обављају у униформи.
Поред полицијских службеника из става 1. овог члана, у
складу са актима Министарства, редовну униформу задужују и:
1) одређени полицијски службеници криминалистичке полиције;
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2) одређени полицијски службеници Јединице за обезбеђење
одређених личности и објеката (у даљем тексту: ЈЗО);
3) одређени полицијски службеници Сектора за људске ресурсе;
4) одређени полицијски службеници Сектора за материјално-финансијске послове;
5) одређени полицијски службеници Сектора за ванредне ситуације и
6) полазници основнe полицијскe обукe, полазници основне
обуке за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица и студенти
Криминалистичко-полицијског универзитета.
Редовну униформу чине основни и додатни делови.
Основни делови редовне униформе
Члан 6.
Основни делови редовне униформе су: качкет (летњи и зимски); мајица кратак рукав; поло мајица кратак рукав; кошуља
кратак рукав; кошуља дуг рукав; јакна; краћа јакна са подјакном;
дужа јакна (ветровка); панталоне (летње и зимске); каиш; чарапе;
дубоке ципеле (летње и зимске); рукавице; кишни мантил; пиштаљка са плетеницом и опасач са подопасачем и додацима за ношење службеног оружја и опреме.
Поред основних делова редовне униформе из става 1. овог
члана, основни део редовне униформе за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица је и поло мајица дуг рукав.
Основни делови редовне униформе полицијских службеника Жандармерије су: качкет; беретка; капа; поткапа са отворима за
очи; мајица кратак рукав; мајица дуг рукав; поло мајица; активни доњи веш; дукс са капуљачом, џемпер са рол крагном (полу
ролка); кишна кабаница; кошуља; панталоне; јакна; комбинезон;
рукавице; каиш; чарапе; чизме/чизме до листа; дубоке ципеле;
комплет од водоотпорног материјала и опасач са подопасачем, футролама и додацима.
Основни делови редовне униформе за руководиоце и припаднике оперативног састава Сектора за ванредне ситуације су: качкет; зимска капа; јакна краћа и дужа; панталоне; термо уложак за
панталоне; кошуља; поло мајица кратак рукав; поло мајица дуг рукав; мајица кратак рукав; џемпер са рол крагном; радно заштитни
комбинезон; чарапе; рукавице; каиш; дубоке ципеле; активни веш
(термо веш); водоотпорни дводелни комплет; опасач са додацима
и рефлектујући прслук.
Додатни делови редовне униформе
Члан 7.
Додатни делови редовне униформе су:
1) за полицијске службенике у седишту Дирекције полиције,
сектора, као и руководиоце: шапка, шешир, блуза (сако), мантил
са улошком, панталоне, сукња, кошуља дуг рукав, кошуља кратак
рукав, пуловер, кравата, чарапе и плитке ципеле. Наведени додатни делови редовне униформе кројем и изгледом истоветни су са
деловима свечане униформе, осим кошуља које су плаве боје;
2) за полицијске службенике полиције опште надлежности:
(1) који су ангажовани у интервентним патролама: шлем и
заштитни прслук;
(2) који обављају полицијске послове уз коришћење бицикла:
кратке панталоне и бициклистичке рукавице;
(3) који обављају полицијске послове уз коришћење мопеда:
панталоне, мотоциклистичке рукавице и мотоциклистичка кацига;
(4) који обављају полицијске послове на води: у летњим
условима – кратке панталоне, дуге панталоне од водоотпорног материјала и неопренске патике; у зимским условима – комбинезон
од водоотпорног материјала, јакна са улошком и крагном од водоотпорног материјала са уграђеном капуљачом и појасом за спасавање, рукавице и водонепропустљива дубока ципела (патика) од
лаког материјала;
(5) који обављају полицијске послове у екстремно хладним
условима на планинама: ски јакна, ски панталоне, џемпер са рол
крагном, ски рукавице, камашна, капа са заштитом за уши и ски
чизме;
3) за полицијске службенике саобраћајне полиције:
(1) пиштаљка са плетеницом, таблица са натписом „стоп полиција”, рефлектујући прслук и рефлектујући водоотпорни дводелни комплет;
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(2) који обављају полицијске послове уз коришћење мотоцикла: мотоциклистичко дводелно одело са елементима заштите;
мотоциклистичке чизме и мотоциклистичке патике; мотоциклистичка кацига; поткапа за кацигу (мото поткапа); мотоциклистичке рукавице; мотоциклистички ранац и текстилни заштитни појас;
(3) који обављају полицијске послове на планинама у екстремно хладним условима: ски јакна, ски панталоне, џемпер са
рол крагном, ски рукавице, камашна, капа са заштитом за уши и
ски чизме;
4) за полицијске службенике граничне полиције који управљају квадовима: кацига, мотоциклистичко дводелно одело, заштитне-мотоциклистичке рукавице и поткапа за кацигу (мото поткапа);
5) за полицијске службенике Жандармерије: кратке панталоне и неопренске патике за рониоце и друге полицијске службенике који послове обаљају на води; мотоциклистичка јакна (блуза) и
мотоциклистичке рукавице за полицијске службенике који управљају мотоциклима – квадовима; ски јакна, ски панталоне, џемпер
са рол крагном, ски рукавице, капа са заштитом за уши и ски чизме за полицијске службенике који обављају полицијске послове у
зимским условима;
6) за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица:
(1) рефлектујући прслук и рефлектујући водоотпорни комплет;
(2) јакна са улошком, панталоне са и без улошка, плитке и
дубоке ципеле,
џемпер са рол крагном и зимска (вунена) капа;
(3) који обављају послове инструктора на курсевима и обукама: радни комбинезон са термоулошком, опасач са додацима и
рукавице;
(4) који обављају послове одржавања ватрогасно-спасилачких уређаја, справа и опреме: заштитно обележавајући делови за
одређене намене – прслук и комбинезон са улошком.
Интервентна униформа
Члан 8.
Интервентну униформу задужују:
1) полицијски службеници Специјалне антитерористичке јединице (у даљем тексту: САЈ);
2) полицијски службеници посебних јединица полиције:
Жандармерије, Хеликоптерске јединице (у даљем тексту: ХЈ), Полицијске бригаде и Интервентне јединице 92;
3) полицијски службеници ангажовани у интервентним јединицама полиције (у даљем тексту: ИЈП);
4) полицијски службеници граничне полиције;
5) полицијски службеници Полицијске испоставе за дежурство, интервенције и обезбеђење у Дежурној служби Полицијске
управе у Новом Саду;
6) полицијски службеници Центра за полицијску обуку и
7) припадници ватрогасно-спасилачких јединица.
Поред полицијских службеника из става 1. овог члана, у
складу са актима министарства, интервентну униформу задужују
и одређени:
1) полицијски службеници Јединице за заштиту (у даљем
тексту: ЈЗЗ) и Јединице за обезбеђење одређених личности и објеката (у даљем тексту: ЈЗО);
2) полицијски службеници криминалистичке полиције и
3) полазници основне полицијске обуке, полазници основне
обуке за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица и студенти
Криминалистичко-полицијског универзитета приликом реализације теренске обуке.
Интервентну униформу чине основни и додатни делови.
Основни делови интервентне униформе
Члан 9.
Основни делови интервентне униформе полицијских службеника САЈ су: беретка; качкет; шешир са камуфлажном мрежом;
зимска капа; подкапа са прорезом за очи; мајица кратка рукав;
поло мајица; кошуља дуг рукав; кошуља кратак рукав; јакна кратка; јакна; дукс (без капуљаче); борбени прслук; панталоне летње;
панталоне зимске; комбинезон; кабаница; дводелни комплет од
водо-непропусног материјала; активни веш; чарапе летње; чарапе
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зимске – термо; чизме; дубоке ципеле; каиш; борбене рукавице;
зимске рукавице.
Основни делови интервентне униформе полицијских службеника Жандармерије су: качкет; беретка; капа; поткапа са отворима за очи; марама; мајица кратак рукав; мајица дуг рукав; поло
мајица; активни доњи веш; дукс са капуљачом, џемпер са рол
крагном (полу ролка); кишна кабаница; кошуља; панталоне; јакна;
комбинезон; рукавице; каиш; чарапе; чизме/чизме до листа; дубоке ципеле; комплет од водоотпорног материјала и опасач са подопасачем, футролама и додацима.
Основни делови интервентне униформе полицијских службеника Хеликоптерске јединице су: панталоне; кошуља дуг рукав; мајица кратак рукав; поло мајица кратак рукав; џемпер са рол
крагном; јакна; дубоке ципеле; чарапе; каиш; качкет; опасач са футролом и додацима од балистичког платна.
Основни делови интервентне униформе полицијских службеника Полицијске бригаде су: качкет; беретка; плетена капа;
поткапа; поткапа са отворима за очи фантомка; мајица кратак
рукав обична; поло мајица кратак рукав; мајица кратак рукав са
чичком за ознаке; кошуља; панталоне; јакна са подјакном; комбинезон; активни доњи веш; рукавице; чизме летње и зимске; дубоке
ципеле (летње и зимске); чарапе; пелерина за кишу.
Основни делови интервентне униформе полицијских службеника Интервентне јединице 92 су: качкет; плетена капа; поткапа,
поткапа са отворима за очи, мајица кратак рукав, јакна са подјакном, мајица дуги рукав, кошуља дуги рукав, панталоне, џемпер са
рол крагном, чарапе, комбинезон, пелерина за кишу, рукавице, пододело – дводелно термо (активни доњи веш), дубоке ципеле (летње и зимске), чизме, каиш, борбене рукавице и тактички прслук.
Основни делови интервентне униформе полицијских службеника граничне полиције и полицијских службеника Полицијске
испоставе за дежурство, интервенције и обезбеђење у Дежурној
служби Полицијске управе у Новом Саду су: качкет, плетена капа,
поткапа, мајица кратак рукав, поло мајица кратак рукав, кошуља
дуги рукав, џемпер са рол крагном, панталоне, комбинезон, пододело – дводелно термо (активни доњи веш), јакна са подјакном;
пелерина за кишу; чарапе; дубоке ципеле; чизме; рукавице; каиш
и опасач са подопасачем и припадајућом опремом.
Основни делови интервентне униформе полицијских службеника ангажованих у интервентним јединицама полиције (ИЈП) су:
качкет, беретка, плетена капа, поткапа – фантомка, мајица кратак
рукав, поло мајица кратак рукав, кошуља дуги рукав, џемпер са
рол крагном, панталоне, комбинезон, пододело – дводелно термо
(активни доњи веш), јакна са подјакном (са могућношћу ношења
као самостални горњи део одеће); пелерина за кишу; чарапе (летње/зимске); дубоке ципеле; чизме; рукавице и опасач са подопасачем и припадајућим футролама.
Основни делови интервентне униформе припадника ватрогасно-спасилачких јединица и полазника основне обуке за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица су: заштитна јакна;
заштитне панталоне; ватрогасни шлем; ватрогасне чизме; ватрогасне рукавице; ватрогасни опасач са додацима; марама за заштиту
врата од пламена и топлоте и заштитна поткапа.
Основни делови интервентне униформе полицијских службеника Јединице за заштиту (ЈЗЗ) су: качкет; плетена капа; капа
са прорезима за очи; јакна; мајица кратак рукав; поло мајица кратак рукав; дуксерица; панталоне; чарапе; рукавице; дубоке ципеле; каиш; тактички опасач са припадајућом опремом и тактичка
торбица.
Основни делови интервентне униформе полицијских службеника Јединице за обезбеђење одређених личности и објеката (ЈЗО) су: дубоке ципеле (летње и зимске); панталоне (летње
и зимске); кошуља дуг рукав; кошуља кратак рукав; поло мајица кратак рукав; јакна; тактички прслук; термо чарапе; додатак
за кишу; качкет; активни веш; тактички опасач са припадајућом
опремом и тактичка торбица, а у (у тамно сивој боји): дубоке ципеле; чизме; панталоне (летње и зимске); кошуља дуг рукав; поло
мајица кратак рукав; мајица кратак рукав; јакна (летња и зимска);
рукавице; додатак за кишу; качкет; подкапа са прорезом за очи; активни веш; термо чарапе; тактички опасач са припадајућом опремом и тактичка торбица.
Основни делови интервентне униформе полицијских службеника криминалистичке полиције су: качкет, плетена капа, капа са
прорезом, мајица кратак рукав, поло мајица кратак рукав, мајица
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дуги рукав, дукс са рол крагном, дукс са капуљачом, подпанцирни
дукс, кошуља кратак рукав, кошуља дуги рукав, панталоне, јакна
кратка, јакна дуга, пелерина за кишу, комплет од водонепропустљивог материјала, чарапе, комбинезон, тактичке рукавице, зимске рукавице, термо веш, дубоке ципеле, чизме, каиш, тактичка
торбица и прслук.
Додатни делови интервентне униформе
Члан 10.
Додатни делови интервентне униформе полицијских службеника САЈ су: балистички шлем, маскирна навлака за шлем,
заштитне наочаре, опасач са футролом и припадајућим додацима
(црни и зелени), балистички прслук, тактичко-борбени прслук,
борбени ранац, нож, футрола за службене лисице, ручна лампа,
тактичка лампа са ласером, штитници за колена и лактове, камуфлажни комплет за снег, кратке панталоне и неопранске патике за
припаднике ронилачке групе, ски јакна, ски панталоне, ски рукавице, ски капа са заштитом за уши, ски наочаре и ски чизме.
Додатни делови интервентне униформе полицијских службеника Жандармерије су: шлем, навлака за шлем, борбени прслук,
камуфлажни комплет за снег, опасач са припадајућим додацима,
кратке панталоне, дуге панталоне од водоотпорног материјала,
неопранске патике, комбинезон од водоотпорног материјала, јакна
са улошком и крагном од водоотпорног материјала са уграђеном
капуљачом и појасом за спасавање, полудубока патика од лаког
материјала, ски јакна, ски панталоне, џемпер са рол крагном, рукавице, ски капа са заштитом за уши, ски чизме, мотоциклистичка
јакна (блуза), мотоциклистичке рукавице, заштитна кацига, мотоциклистичко дводелно одело и поткапа за заштитну кацигу.
Додатни делови интервентне униформе полицијских службеника Хеликоптерске јединице су: летачки комбинезон, летачка кожна јакна, летачка јакна, летачки прслук, летачке чизме, летачке
патике, летачке рукавице и термо веш.
Додатни делови интервентне униформе полицијских службеника Полицијске бригаде су: за полицијске службенике коњичке
јединице приликом јахања: јахачке чизме, јахачке ципеле са чепсом, јахачке рукавице, јахачка блуза, јахачке панталоне, пелерина
за јахаче, зимска јахачка јакна, зимске јахачке панталоне, зимске
рукавице, зимске ципеле, зимска јахачка кабаница, интервентна
кацига за јахање; за водиче службених паса: радне панталоне, радни прслук, гумене чизме и радни комбинезон.
Додатни делови интервентне униформе полицијских службеника криминалистичке полиције су: шлем и навлака за шлем, нож,
опасач, футрола за оружје, футрола за службене лисице, панцир
прслук, тактички прслук, носач ноћног уређаја за шлем, активне
вучије уши повезане са везом, заштитна маска, борбене наочаре,
упадни визир четврте заштите, упадна балистичке плоча – интрудер, штитници за лактове и колена, тактичка лампа са ласером и
ручна лампа.
Додатни делови интервентне униформе полицијских службеника су: шлем, навлака за шлем, камуфлажни комплет за снег,
тактичка торбица, ранац, транспортна торба и опасач са припадајућим додацима уколико ови додатни делови нису саставни део
основних делова интервентне униформе.
Додатни делови интервентне униформе за специјалистичке
тимове Сектора за ванредне ситуације су:
1) за рад и спасавање на води: дводелно термо одело (неопрен), суво ронилачко одело, ронилачка капуљача, ронилачке
чарапе, термо пододело, ципеле са дренажним ђоном, заштитне
термо рукавице, радни комбинезон са термоулошком, шлем за рад
на води, водоотпорни дводелни комплет, спасилачки прслук, тактичка патика, гумене чизме, гумени комбинезон и опасач са додацима;
2) за спасавање угрожених лица из рушевина: радни комбинезон са термоулошком, тактичке рукавице, шлем за рад на отвореном простору, непромочиво дводелно одело и заштитне наочаре,
полу маска са филтером, заштитне чизме и опасач са додацима;
3) за возаче моторних санки: заштитно одело за зимске услове, рукавице, чизме и кацига;
4) за возаче квадова: заштитно одело за зимске услове, заштитно одело за летње услове, рукавице зимске, рукавице летње,
чизме и кацига;
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5) за обављање послова заштите од неексплодираних убојних средстава: кратка јакна, дуга јакна, панталоне, џемпер са рол
крагном, дубока ципела, непромочиво дводелно одело, тактички
прслук, тактичке рукавице и
6) за вршење увиђаја пожара, хаварија и акцидената са опасним материјама: јакна, панталоне, кошуља дуги рукав, дубоке ципеле, шлем, мајица кратак рукав.
Додатни делови интервентне униформе припадника ватрогасно-спасилачких јединица за реаговање на ванредним догађајима
на отвореном простору (ниско растиње, стрњи усеви, шумски пожари) су: јакна и панталоне, шлем, заштитне наочаре, полу маска
са филтером, заштитне рукавице и чизме.
Полазници обука које организује Министарство, као и студенти Криминалистичко-полицијског универзитета, могу носити
додатне делове интервентне униформе који су потребни за реализацију наставних садржаја током обуке.
Свечана униформа
Члан 11.
Свечану униформу задужују полицијски службеници у статусу овлашћеног службеног лица и припадници ватрогасно-спасилачких јединица.
Свечану униформу из става 1. овог члана задужује и одређени број полазника основне полицијске обуке, полазника основне
обуке за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица и студената Криминалистичко-полицијског универзитета када учествују на
свечаностима, академијама или другим свечаним приликама.
Свечану униформу чине основни и додатни делови.
Основни и додатни делови свечане униформе
Члан 12.
Основни делови свечане униформе су: шапка, шешир, беретка, кравата, блуза, мантил са улошком, панталоне, сукња, бела
кошуља дуги рукав, бела кошуља кратак рукав, пуловер, каиш, чарапе, беле рукавице, плитке ципеле, акселбендер, ешарпа и шињел
за генерала полиције.
Основни делови свечане униформе полицијских службеника
САЈ су: шапка, беретка, мајица кратак рукав бела, кошуља бела,
тегет кравата, тегет сако, сиве панталоне, каиш, црне чарапе, црне
ципеле, акселбендер, ешарпа (свечани каиш), беле рукавице, и додатни делови за официре: сабља и парадни нож.
Основни делови свечане униформе за полицијске службенике Жандармерије су: шапка, навлака за шапку, беретка, блуза,
јакна, мајица са кратким рукавима, кошуља са кратким рукавима,
кошуља са дугим рукавима, кравата, џемпер, пуловер, панталоне,
сукња, каиш, чарапе, плитке ципеле, чизме, рукавице, шал, мантил
са улошком, шињел, акселбендер, ешарпа, пафна и беле рукавице.
За потребе егзерцира може бити модификована и додају јој се парадни нож и сабља.
Основни делови свечане униформе полицијских службеника
Хеликоптерске јединице (већина делова у „Insigniа” плавој боји)
су: шапка, бела кошуља са кратким рукавима, бела кошуља са
дугим рукавима, кравата, летња блуза, летње панталоне, зимска
блуза, зимске панталоне, каиш, плитке ципеле, чарапе, мантил са
улошком, кишни мантил, беле рукавице, а додатни део је парадни
бодеж.
Основни делови свечане униформе полицијских службеника Полицијске бригаде исти су као и делови свечане униформе из
става 1. овог члана, с тим што јој припада беретка уместо шапке/
шешира, а додатни делови за полицијске службенике коњичке јединице су: кацига за јахање, јахачке панталоне, чепсови за јахање,
ципеле за јахање и сабља.
III. ИЗГЛЕД УНИФОРМЕ
Члан 13.
Редовна униформа израђује се у тамно-плавој (тегет) боји, а
поједини делови те униформе и у другој боји.
Редовна униформа из става 1. овог члана за полицијске службенике Жандармерије, израђује се у дигиталној шари и кројем и
обликом је истоветна са деловима интервентне униформе за Жандармерију уз одређене корекције у зависности од потреба њених
организационих јединица.

Интервентна униформа израђује се у кроју, боји и шарама у
зависности од потреба организационих јединица, уз претходну сагласност директора полиције и одобрење министра.
Свечана униформа израђује се у тамно плавој (тегет) боји,
осим кошуље која је беле боје, а за одређен број полицијских службеника саобраћајне полиције комплет у белој боји.
Поједини делови свечане униформе специјалне и посебних
јединица полиције могу се израђивати и у другој боји.
Скице и фотографије делова униформи које ближе описују
њихов изглед, (Прилог 1) одштампане су уз ову уредбу и чине њен
саставни део.
Стандарде квалитета униформе (техничке карактеристике и
врсте материјала) прописује министар.
IV. РАДНО И СВЕЧАНО НАСТУПНО ОДЕЛО
Радно одело
Члан 14.
Радно одело за полицијске службенике који обављају управне послове односно раде на решавању статусних питања грађана и
издавању јавних исправа чине: кошуља дуг рукав; кошуља кратак
рукав (у белој боји); панталоне (у тегет плавој боји); сукња (у тегет плавој боји); џемпер (у тегет плавој боји); сако (у тегет плавој
боји); ешарпа (марама) у индиго плавој боји са сребрном ознаком
значке Министарства и мајица кратак рукав беле боје.
Радно одело из става 1. овог члана полицијски службеници
носе у радно време.
Скице делова радног одела налазе се у прилогу ове уредбе и
чине њен саставни део.
Свечано наступно одело Оркестра полиције
Члан 15.
Свечано наступно одело за полицијске службенике Оркестра
полиције у плавој боји чине: шапка, шешир, кравата, блуза, мантил са улошком, панталоне, сукња, бела кошуља дуги рукав, бела
кошуља кратак рукав, пуловер, каиш, чарапе, беле рукавице, плитке ципеле, акселбендер и ешарпа.
Свечано наступно одело из става 1. овог члана, полицијски
службеници Оркестра полиције носе на свечаностима које нису
забавног карактера, приликом свечаних дефилеа у зимском периоду и на сахранама са високим државним почастима.
Свечано наступно одело за полицијске службенике Оркестра
полиције у белој боји чине: бела блуза (сако), беле панталоне, беле
плитке ципеле, бела кошуља дуг рукав, бела кошуља кратак рукав,
бела мајица, бела шапка, кравата, игла за кравату, акселбендер и
ешарпа.
Свечано наступно одело из става 3. овог члана, полицијски
службеници Оркестра полиције носe на свечаним концертима,
концертима поп и класичне музике, свечаним парадама, приликом
интонирања химне на свечаностима од великог државног и културног значаја, приредбама, свечаним смотрама, академијама, летњим карневалима и другим службеним наступима.
На свечаном наступном оделу носе се ознаке Оркестра полиције.
Правила која важе за ношење униформе прописана овом
уредбом и актом којим се уређује начин понашања и лични изглед,
сходно се примењују и на ношење свечаног наступног одела.
V. ОЗНАКЕ НА УНИФОРМИ
Члан 16.
Ознаке на униформи су:
1) металне ознаке;
2) везене/ткане ознаке;
3) штампане флуоросцентне ознаке.
Боја ознака на униформи прилагођава се боји униформе.
По правилу, натписи на ознакама пишу се ћириличним писмом, а изузетно, због потреба организационих јединица и латиничним писмом.
Изглед металних, везених/тканих и штампаних флуоросцентних ознака (Прилог 2) одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.
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Ознаке из става 1. овог члана, за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица могу се израђивати и од силикона (силиконске
ознаке).
Члан 17.
Металне ознаке израђују се од метала и у комбинацији метала и веза/ткања на материјалу одређених делова униформе.
Металне ознаке су: значка организационе јединице; значка
на капи, качкету и беретки; значка на реверу; ознака инструктора;
ознака специјалности; плочица са презименом; шнала за ешарпу
(пафна); шнала за кравату и ознака чина.
Металне ознаке, по правилу, носе се на свечаној униформи.
Члан 18.
Везене ознаке израђују се техником веза а ткане ознаке техником жакар на материјалима одређених делова униформи и носе
се на редовној, интервентној и по потреби на свечаној униформи.
Везене/ткане ознаке су: значка организационих јединица;
значка Центра за основну полицијску обуку; значка Националног
тренинг центра за ванредне ситуације; значка Криминалистичко-полицијског универзитета; застава Републике Србије; натпис:
„ПОЛИЦИЈА” (ћириличним, а по потреби и латиничким писмом,
на леђима, а по потреби и на грудима одређених делова редовне
униформе); амблем организационе јединице (ознака припадности); значка на капи; ознака крвне групе; ознакa чинa; ознака полазника основне полицијске обуке, полазника основне обуке за
припаднике ватрогасно-спасилачких јединица и студената Криминалистичко-полицијског универзитета, и презиме са или без ИД
броја.
Због природе послова који организациона јединица обавља,
амблем организационе јединице из става 2. овог члана, може садржати натпис организационе јединице и на енглеском језику.
Изузетно од ставе 2. овог члана, уместо натписа „ПОЛИЦИЈА” за САЈ и посебне јединице полиције и поједине организационе јединице Министарства или линије рада које задужују и носе
интервентну униформу, могу се израђивати везене/ткане ознаке са
називом или скраћеним називом те организационе јединице.
Члан 19.
Штампане флуоросцентне ознаке израђују се посебном техником штампе на појединим основним и додатним деловима редовне и интервентне униформе, које се чичак траком постављају
на одређени део униформе.
Штампана флуоросцентна ознака је натпис „ПОЛИЦИЈА”,
којa се израђује ћириличним, а по потреби и латиничним писмом,
на леђима, а по потреби и на грудима одређених делова редовне
униформе.
Изузетно од ставе 2. овог члана, за САЈ и посебне јединице
полиције и поједине организационе јединице Министарства или
линије рада, могу се израђивати флуоросцентнe ознакe са називом
или скраћеним називом те организационе јединице.
VI. НОШЕЊЕ УНИФОРМЕ
Члан 20.
Основне делове редовне униформе полицијски службеници и
припадници ватрогасно-спасилачких јединица носе приликом обављања редовних послова и задатака, као и других законом утврђених послова које одреди руководилац.
Основни делови редовне униформе носе се и комбинују у зависности од временских услова, с тим да се бела мајица кратак
рукав увек носи испод кошуље кратак, односно дуг рукав.
Када се задаци извршавају у патроли или групи, полицијски
службеници и припадници ватрогасно-спасилачких јединица, по
правилу носе једнообразне делове униформе, о чему се стара руководилац организационе јединице.
Додатне делове редовне униформе носе полицијски службеници и припадници ватрогасно-спасилачких јединица приликом
обављања редовних послова и задатака по одлуци руководиоца
организационе јединице.
Додатне делове редовне униформе полицијски службеници
у седишту Дирекције полиције, сектора као и руководиоци носе
приликом обављања редовних послова и задатака.
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Полазници основне полицијске обуке, основне и додатне делове редовне униформе носе током трајања основне полицијске
обуке и приликом реализације практичне обуке.
Полазници основне обуке за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица, основне и додатне делове редовне униформе
носе током трајања основне обуке за припаднике ватрогасно-спасилачких јединица и у ватрогасно-спасилачким јединицама приликом реализације практичне обуке.
Студенти прве и друге године основних студија Криминалистичко-полицијског универзитета носе редовну униформу током
свих активности које организује Универзитет. Студенти треће и
четврте године основних студија редовну униформу носе у складу са општим актом Универзитета. Приликом обављања одређених активности студената дозвољен је другачији начин ношења
униформе о чему одлучује ректор Криминалистичко-полицијског
универзитета или лице које он за то овласти.
Члан 21.
Интервентну униформу полицијски службеници и припадници ватрогасно-спасилачких јединица носе приликом извршавања
посебних безбедносних задатака, а нарочито: потрага и хапшења
учинилаца тежих кривичних дела, прегледа и претресања превозних средстава, граничне контроле, обезбеђења државне границе и
приликом спровођења компензаторних мера и мобилних контрола,
спречавања нарушавања и успостављања јавног реда и мира нарушеног у већем обиму, извршавања задатака интервентних јединица полиције (ИЈП), обраде лица места кривичних дела, учешћа
у вршењу увиђаја и других предистражних и истражних радњи
на терену, преговарања у кризним ситуацијама, приликом интервенисања на ванредним догађајима, приликом обављања послова
превентивне заштите, извођења стручне обуке и тактичких вежби
и у другим случајевима када одреди руководилац организационе
јединице или за полицијске службенике ангажоване у ИЈП командант ИЈП.
Начин ношења интервентне униформе одређује руководилац
организационе јединице или за полицијске службенике ангажоване
у ИЈП командант ИЈП, ако овом уредбом није друкчије одређено.
Приликом извођења обуке носе се делови интервентне униформе који одговарају врсти и циљевима обуке, а по одлуци руководиоца надлежног за извођење обуке.
Интервентну униформу, по налогу руководиоца, носе полицијски службеници ЈЗЗ приликом обављања одређених послова
спровођења Програма заштите учесника у кривичном поступку и
примене хитних мера предвиђених законом.
Одређене основне делове интервентне униформе у црној
боји носе полицијски службеници ЈЗО, који обављају послове пратиоца, возача, претходнице и приликом организовања контра-диверзионих прегледа.
Одређене основне и додатне делове интервентне униформе
носе полицијски службеници граничне полиције који обављају
послове сузбијања прекограничног криминала и криминалистичко-обавештајне послове, када се непосредно на терену ангажују за
обављање послова из става 1. овог члана.
Додатни део интервентне униформе – камуфлажни комплет
за снег носе полицијски службеници САЈ и Жандармерије за активности у руралним и урбаним срединама и по указаној потреби
полицијски службеници граничне полиције који обављају послове
и задатке на обезбеђењу државне границе или спроводе компензаторне мере и мобилне контроле.
Додатне делове интервентне униформе припадници ватрогасно-спасилачких јединица носе приликом реаговања на ванредним
догађајима на отвореном простору (ниско растиње, стрњи усеви,
шумски пожари).
Полазници основне полицијске обуке, интервентну униформу носе приликом реализације теренске обуке и по одлуци начелника Центра за полицијску обуку, а полазници основне обуке за
припаднике ватрогасно-спасилачких јединица, интервентну униформу носе приликом реализације модуларне наставе и практичне
обуке.
Студенти основних студија Криминалистичко-полицијског
универзитета носе интервентну униформу током реализације посебних облика наставе у теренским условима, извођења других
видова стручне обуке, тактичких вежби и у другим случајевима
када одреди ректор Криминалистичко-полицијског универзитета
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или лице које он за то овласти. Приликом извођења стручне обуке
и тактичких вежби студената дозвољен је другачији начин ношења
униформе о чему одлучује ректор Криминалистичко-полицијског
универзитета или лице које он за то овласти.
Члан 22.
Свечана униформа носи се на свечаностима, пријемима, парадама, академијама, свечаним дочецима и испраћајима и у другим свечаним приликама.
Приликом моторизоване свечане пратње и обезбеђивања
одређених личности, мотоциклисти носе свечану униформу уз
комбиновање са додатним деловима редовне униформе за мотоциклисте.
Члан 23.
Полицијски службеник, који се упућује на рад у иностранство, носи униформу у случајевима када је то предвиђено међународним споразумом.
Редовну, интервентну и свечану униформу полицијски службеник из става 1. овог члана може носити у иностранству и на
основу претходне писане сагласности надлежних органа земље у
коју се полицијски службеник упућује.
Приликом пријема у дипломатско-конзуларном представништву Републике Србије полицијски службеник из става 1. овог
члана носи свечану униформу.
Члан 24.
Униформа мора бити уредна и чиста.
Забрањено је прекрајање и мењање облика делова униформе,
комбиновано ношење униформе и грађанског одела (осим по налогу надлежног руководиоца за потребе оперативног рада), као и
ношење неформацијске униформе и опреме и других ознака осим
прописаних овом уредбом.
Чинови на редовној и свечаној униформи носе се на раменом
делу униформе, а на интервентној униформи на грудима.
Амблем организационе јединице (ознака припадности) носи
се на десној руци, а застава Републике Србије на левој руци.
Качкет и шапка носе се на такав начин да обод сунцобрана
буде у висини обрва, тако да значка на њој буде видљива.
Беретка се носи на такав начин да значка на њој буде у висини
средине левог ока а у Жандармерији у висини средине десног ока.
Плетена капа се носи на такав начин да значка на њој буде на
средини чела. Одлуку о ношењу плетене капе доноси руководилац
организационе јединице или за полицијске службенике ангажоване у ИЈП – командант ИЈП.
Члан 25.
Полицијском службенику није дозвољено ношење униформе или делова униформе са ознакама када је учесник јавног
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окупљања (осим оних који се организују у складу са одредбама
о штрајку), за време удаљења са рада, за време коришћења годишњег одмора или за време привремене спречености за рад.
Приликом трајног премештаја полицијског службеника у статусу овлашћеног службеног лица који полицијске послове обавља
у униформи на радно место које не захтева ношење униформе, полицијски службеник раздужује униформу, ознаке и додатну опрему, осим свечане униформе.
Униформа, ознаке и додатна опрема раздужују се и приликом
престанка радног односа.
Ношење униформе у другачије сврхе од утврђених законом и
овом уредбом сматра се повредом службене дужности и подлеже
дисциплинској одговорности.
VII. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 26.
До обезбеђивања, односно давања на употребу униформи,
ознака и опреме који су израђени у складу са одредбама ове уредбе, полицијски службеници и припадници ватрогасно-спасилачких јединица дужни су да носе униформе, ознаке и опрему обезбеђену, односно дату на употребу и израђену сагласно прописима
који су важили до дана ступања на снагу ове уредбе.
Члан 27.
Набавка и занављање униформе, ознака и опреме прописане
овом уредбом, спроводи се у складу са кадровским планом и прописима којима се уређују поступци набавке.
Замена оштећених делова униформе, ознака и опреме спроводи се на основу извештаја руководиоца организационе јединице.
Члан 28.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба
o униформи, ознакама и опреми полицијских службеника („Службени гласник РС”, бр. 27/17 и 60/17).
Члан 29.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-4885/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

17. мај 2019.

Број 34

17

18

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

19

20

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

21

22

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

23

24

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

25

26

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

27

28

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

29

30

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

31

32

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

33

34

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

35

36

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

37

38

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

39

40

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

41

42

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

43

44

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

45

46

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

47

48

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

49

50

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

51

52

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

53

54

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

55

56

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

57

58

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

59

60

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

61

62

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

63

64

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

65

66

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

67

68

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

69

70

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

71

72

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

73

74

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

75

76

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

77

78

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

79

80

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

81

82

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

83

84

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

85

86

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

87

88

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

89

90

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

91

92

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

93

94

Број 34

17. мај 2019.

17. мај 2019.

Број 34

95

96

Број 34

17. мај 2019.

Београд, 17. мај 2019.

Година LXXV – број 34

САДРЖАЈ
Јавни позиви– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Јавни конкурси– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Судски огласи – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Упис у судски регистар – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Обавештења правних и физичких лица – –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –
Неважеће исправе– –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –

ЈАВНИ ПОЗИВИ
ЈАВНО ПРЕДУЗЕЋЕ „ПУТЕВИ СРБИЈЕ”, БЕОГРАД
објављује
Република Србија
Пројекат рехабилитације путева и унапређења безбедности
саобраћаја
ИД број Пројекта: P127876
Број ЕИБ Зајма: 82.640
ПОЗИВ
за достављање понуда (IFT)
пројектовање и Рехабилитација државног пута IB реда, број 21
деоница: Пожега–Ивањица
од km 209+141.00 дo km 248+079.38, дужина: 38.938 km
ИД бр. Уговора: RRSP/RRW- IB21PI/2019-03
1. Република Србија је добила зајам од Европске Инвестиционе Банке за трошкове Пројекта рехабилитације путева и унапређења безбедности саобраћаја и има намеру да део тих средстава издвоји за реализацију
уговора: Рехабилитација државног пута IB реда, број 21, деоница: Пожега – Ивањица, од km 209+141.00 до km 248+079.38, дужина: 38.938 km, ИД
број уговора: RRSP/RRW-IB21PI/2019-03. Општи услови уговора су дефинисани према „Условима уговора за опремање и систем ПРОЈЕКТУЈ –ИЗГРАДИ” („Conditions of Contract for PLANT AND DESIGN-BUILD”), прво
издање из 1999, припремљено од стране Међународног удружења инжењера консултаната (Fédération Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC)).
Овај уговор биће заједнички финансиран од стране Европске инвестиционе банке и Републике Србије. Набавка ће се спровести у складу са правилима и процедурама Европске Инвестиционе Банке.
2. Јавно предузеће „Путеви Србије” (у даљем тексту Инвеститор)
позива да се доставе запечаћене понуде подобних и квалификованих понуђача за израду Главног пројекта рехабилитације и извођење радова рехабилитације који се састоје од:
 – Израда Главног пројекта рехабилитације на основу прелиминарног
решења које обезбеђује Инвеститор.
Време предвиђено за израду Главног пројекта је четири месеца.
 – Извођења грађевинских радова на рехабилитацији предметне деонице на основу одобреног Главног пројекта рехабилитације.
Време предвиђено за извођење грађевинских радова је 14 месеци.
Грађевински радови на рехабилитацији предметне деонице пута
биће изведени на основу одобреног Главног пројекта рехабилитације од
стране Техничке контроле у складу са Законом и обухватају (али нису
ограничени на) следеће:
 – Припремне радове: чишћење терена (уклањање вишка вегетације и отпада), рушење елемената пута (ивичњаци, риголе, ивична траке и
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коловоз), уклањање асфалтних слојева и профилисање постојеће коловозне
конструкције, поправка широких пукотина, израда изравнавајућих слојева);
 – Радове на изради доњег строја који обухватају проширење пута,
ископ канала и јаркова, хумузирање банкина и осталих површина, радови
на изградњи асфалтних приступних путева и аутобуских стајалишта;
 – Радове на објектима (мостови) који обухватају стругање постојећих асфалтних слојева, поправку и ојачање горње и доње конструкције, изградњу пешачких стаза, израду или замену хидроизолације, изградњу асфалтних слојева (израда битуменизираног носећег слоја и хабајућег слоја),
поправку пешачке и заштитне ограде и регулацију хидрауличког профила
корита водених токова у зони мостова;
 – Радова на пропустима који обухватају чишћење и поправку елемента постојећих пропуста, продужење пропуста и израду нових пропуста
према Главном пројекту;
 – Радова на заштити косина и санацији оштећених косина насипа и
усека према Главном пројекту;
 – Радова горњег строја који радове на побољшању коловоза (израду
битуменизираног носећег слоја и израду цементног стабилизованог носећег слоја поступком хладне рециклаже на лицу места и израда хабајућег
слоја од асфалтног бетона), као и уградњу бетонских ивичњака и израду
ригола;
 – Уређењу путног појаса и постављању саобраћајне сигнализације и
опреме пута.
Радови се обављају под саобраћајем, па посебну пажњу треба посветити одржавању безбедних услова одвијања саобраћаја и напредовања
радова.
Понуђач треба да задовољи следеће квалификационе критеријуме и
капацитете:
Финансијски захтеви
 – Како би приказао сигурну и поуздану тренутну финансијску позицију и своје дугорочно профитабилно пословање, понуђач је обавезан да
достави билансе стања који су прошли финансијску ревизију или, уколико
се такви извештаји не захтевају законом земље понуђача, друге финансијске извештаје који су прихватљиви за Инвеститора за последњих пет (5)
година. У случају Удруженог наступа (Joint Venture), сваки од партнера
мора да задовољи овај захтев.
 – Минимални просечни годишњи промет за грађевинске радове мора
бити 18 милиона EUR, и представља износ укупних одобрених плаћања из
уговора који су у току или су завршени у последњих 5 година, подељен са 5
година. У случају Удруженог наступа сви партнери комбиновано требају задовољити захтев, водећи партнер мора да задовољи шездесет процената (60%)
захтева, а сваки партнер мора задовољити тридесет процената (30%) захтева.
 – Понуђач мора да докаже доступност финансијских ресурса односно расположивост истих, као што су обртна средства, хипотекарно неоптерећене некретнине, кредитне линије и друга финансијска средства,
изузев уговорених авансних плаћања, како би задовољио захтев о минималном току готовине од минимум 4 милиона EUR. У случају Удруженог наступа сви партнери комбиновано требају задовољити захтев, водећи партнер мора да задовољи шездесет процената (60%) захтева, а сваки
партнер мора задовољити тридесет процената (30%) захтева.
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Захтеви везани за искуство
 – Опште искуство  – Искуство на уговорима за радове као главни извођач, члан групе извођача (JV) , подизвођач или водећи извођач у последњих пет (5) година, почевши од 1. јануара 2014. године. У случају Удруженог наступа сваки од партнера мора да задовољи овај захтев.
 – Специфично искуство:
 – Учешће у својству главног извођача, члана групе извођача (JV), водећег извођача или подизвођача на два (2) уговора, у периоду од 1. јануара
2014. године до рока за подношења понуде, при чему је вредност сваког уговора износила најмање 7 милиона EUR, или на једном (1) уговору у периоду од 1. јануара 2014. године до рока за подношење понуде, при чему је
вредност уговора износила најмање 14 милиона EUR. У случају Удруженог
наступа сви партнери заједно морају да задовоље један од ова два захтева.
 – За горе поменуте или неке друге уговоре који су реализовани у
периоду од 1. јануара 2014. године до рока за подношење понуде, или за
уговоре који су у току, а где је понуђач био главни извођач радова, члан заједничке понуде (JV), водећи извођач или подизвођач, минимум грађевинског искуства у погледу следећих кључних активности успешно окончаних
је: просечна годишња производња и уградња асфалтних мешавина (АБ
и БНС) не мања од 40.000 тона/годишње у последње 3 године. У случају
Удруженог наступа сви партнери заједно морају да задовоље захтев.
Наведени и сви остали квалификациони захтеви везани за подобност,
историју спорова и технички капацитет, приказани су у оквиру Поглавља
III, Критеријуми за евалуацију и квалификацију, Конкурсне документације.
3. Конкурсни поступак се спроводи у складу са процедуром међународног јавног надметања (International Procurement Open Procedures) која је
специфицирана у „Смерницама за набавке пројеката који се финансирају из
средстава Европске Инвестиционе Банке (Guide to Procurement for projects
financed by the EIB), издатим у септембру 2018. године, и отворен је за све
подобне понуђаче као што је дефинисано у Смерницама. Додатно, молимо да
погледајте параграф 1.5 којим се утврђује политика Банке о сукобу интереса.
4. Заинтересовани подобни понуђачи могу добити додатне информације и прегледати конкурсну документацију радним данима од 10.00 до
14.00 часова (по локалном времену) на следећој адреси:
Јавно предузеће „Путеви Србије”
Влајковићева 19а
11000 Београд, Република Србија
Особа за контакт:
Милена Вуксановић Петровић
Тел. +381 11 3398 438
факс: +381 11 3398 440
Е-адреса: milena.vuksanovic@putevi-srbije.rs
5. Заинтересовани понуђачи могу преузети DVD са комплетном конкурсном документацијом на енглеском језику након достављања Пријаве
о намери преузимања конкурсне документације електронском поштом на
следећу е-адресу: gordana.subotickidjordjevic@putevi-srbije.rs.
На захтев, DVD са конкурсном документацијом ће брзо бити послат курирском службом без преузимања одговорности за губитак или касну доставу.
6. Понуде морају бити достављене на доле наведену адресу пре или
најкасније 28. јуна 2019. године у 10.00 часова (по локалном времену).
Електронска достава понуда није дозвољена. Закаснеле понуде се одбацују. Понуде се отварају у присуству представника понуђача који желе да
присуствују отварању понуда на доле наведеној адреси 28. јуна 2019. године у 10.00 часова (по локалном времену).
7. Све понуде морају садржати Декларацију о гарантовању понуде.
8. Адреса за горе наведено:
Н/Р: Гордана Суботички Ђорђевић, дипл. инж. грађ., Координатор
Пројекта
Јавно предузеће „Путеви Србије”
Булевар краља Александра 282
11000 Београд
19-18423
Република Србија 

PUBLIC ENTERPRISE ”ROADS OF SERBIA”, BELGRADE
announces
Republic of Serbia
Road Rehabilitation and Safety Project
Project ID: P127876
EIB Loan No. 82.640
INVITATION
for tenders (IFt)
Design and Heavy Maintenance Works (road rehabilitation - upgrading)
of the state road IB 21,
Section: Pozega–Ivanjica from KM 209+141.00 TO km 248+079.38,
L=38.938 km
Contract ID No. RRSP/RRW-IB21PI/2019-03
1. The Republic of Serbia has received financing from the European
Investment Bank (EIB) toward the cost of the Road Rehabilitation Project,
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and intends to apply part of the proceeds toward payments under the contract
for Design and Heavy Maintenance Works (road rehabilitation - upgrading)
of the state road IB 21, Section: Pozega  – Ivanjica, from km 209+141.00 to
km 248+079.38, L=38.938 km, Contract ID No. RRSP/RRW-IB21PI/2019-03.
The General Conditions of Contract shall be the ”Conditions of Contract for
PLANT AND DESIGN-BUILD” 1st edition 1999, prepared by the Fédération
Internationale des Ingénieurs-Conseils (FIDIC). This contract will be jointly
financed by the European Investment Bank and Republic of Serbia. Tendering
process will be governed by the EIB’s rules and procedures.
2. The Public Enterprise ”Roads of Serbia” (hereinafter referred to the
Employer) invites sealed tenders from eligible and qualified tenderers for the
preparation of the Main Design and civil works for Heavy Maintenance Works
(road rehabilitation-upgrading), consisting of the following:
 – Preparation of Main Design for Heavy Maintenance Works (Road
Rehabilitation-Upgrading) on the basis of the Preliminary Design Solution
provided by the Employer.
The time for preparation of the Main Design is 4 months.
 – Civil works in accordance with approved Main Design for Heavy
Maintenance.
The time for Civil works execution is 14 months.
The civil works on the Heavy Maintenance (Road Rehabilitation-Upgrading) shall be performed in accordance with the Main Design. They will
consist of (but shall not be limited to) the following:
 – Preliminary works which include removal of excessive vegetative
material and waste, demolition of road elements on access roads (curbs and
pavement), demolition and removal of elements of the damaged constructions,
surface preparation of the existing pavement for application of new layers
(milling of the existing pavement, repair of wide cracks, construction of
leveling layers);
 – Substructure works which include widening, excavation of ditches,
topsoiling of shoulders and other surfaces, and works on construction of asphalt
access roads and bus stops;
 – Superstructure works which include pavement construction on access
roads; placement of geo-grid over base layers, works on improvement of
pavement (construction of bituminous bearing course, construction of wearing
asphalt concrete course), as well as placement of concrete curbs and asphalt
gutters;
 – Works on structures (bridges) which include milling of the existing
asphalt layer, repair and reinforcement of substructure and superstructure,
construction of pedestrian paths, construction of waterproofing, construction of
asphalt layers (bituminous wearing course, wearing course of asphalt concrete),
replacement of pedestrian paths and guardrails and regulation of hydraulic
watercourse profile in the bridge area;
 – Works on culverts which include cleaning and repair of elements of
the existing culverts, culverts extension and construction of new culverts in
accordance with the prepared Main Design;
 – Works on protection of slopes and on remedy of damaged slopes and
embankments in accordance with the designed solution;
 – Roadside arrangement and placement of traffic signalization and road
furniture.
The Works will be performed under traffic with a strong emphasis on
maintaining safe conditions for both the flow of traffic and works in progress.
The Tenderer should meet the following qualification criteria and
capabilities:
Financial requirements
 – Submission of the audited balance sheets or, if not required by the laws
of the Tenderer’s country, other financial statements acceptable to the Employer,
for the last 5 (five) years to demonstrate the current soundness of the Tenderer’s
financial position and indicate its prospective long-term profitability. In the case
of JV, each partner must meet requirement.
 – Minimum average annual construction turnover of EUR 18 million,
(eight million EUR) calculated as total certified payments received for contracts
in progress and/or completed within the last five (5) years, divided by five
years. In the case of JV, all partners combined must meet requirement, the Lead
partner must meet sixty percent (60%) of the requirement and each other partner
must meet thirty percent (30%) of the requirement.
 – The Tenderer must demonstrate access to, or availability of financial
resources such as liquid assets, unencumbered real assets, lines of credit, and
other financial means other than any contractual advance payments to meet the
following cash flow requirements: min. EUR 4 million (four million EUR). In
the case of JV, all partners combined must meet requirement, the Lead partner
must meet sixty percent (60%) of the requirement and each other partner must
meet thirty percent (30%) of the requirement.
Experience requirements
 – General experience  – Experience under construction contracts in the
role of prime contractor, JV member, sub-contractor, or management contractor
for at least the last five (5) years, starting 1st January 2014. In the case of JV,
each partner must meet requirement.
 – Specific experience:
 – Participation as prime contractor, joint venture member, management
contractor or sub-contractor, in two (2) contracts between 1st January 2014 and
application submission deadline, each of minimum value EUR 7,000,000 (seven
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million EUR) or one (1) contract between 1st January 2014 and application
submission deadline, with a minimum value of EUR 14,000,000 (fourteen
million EUR). In the case of JV, all partners combined must meet one of these
two requirements.
 – For the above and any other contracts completed and under
implementation as prime contractor, joint venture member, management
contractor or sub-contractor, a minimum construction experience in the
following key activities successfully completed: average annual production and
laying of asphalt mixtures (asphalt concrete and bituminous base) over the last
three (3) years of not less than 40,000 tons/year. In the case of JV, all partners
combined must meet requirements.
Above and all other qualification requirements related to the eligibility,
litigation history, and technical capabilities are specified in the Section III.
Evaluation and Qualification Criteria of the Tender Documents.
3. Tendering will be conducted through the International Procurement
Open Procedures specified in accordance with ”Guide to Procurement for
projects financed by the EIB” issued in September 2018 (”Procurement
Guidelines”), and is open to all eligible tenderers as defined in the Procurement
Guidelines. In addition, please refer to paragraph 1.5 setting forth the Bank’s
policy on conflict of interest.
4. Interested eligible tenderers may obtain further information and inspect
the tender documents during office hours from 10:00 to 14:00 (local time) at the
following address:
Public Enterprise ”Roads of Serbia”
19a, Vlajkovićeva St.
11000 Belgrade, Serbia
Contact Persons:
Ms. Milena Vuksanović Petrović
tel. +381 11 3398 438
fax. +381 11 3398 440
e-mail: milena.vuksanovic@putevi-srbije.rs
5. DVD with complete set of tender documents in English language
may be obtained by interested tenderers, upon submission of the Application
of intent to obtain the tender documents by e-mail to the following e-address:
gordana.suboticki-djordjevic@putevi-srbije.rs.
If requested, the DVD with tender documents will be promptly dispatched
by courier, but no liability can be accepted for loss or late delivery.
6. Tenders must be delivered to the address below on or before June 28,
2019, 10:00 AM (local time). Electronic tendering will not be permitted. Late
tenders will be rejected. Tenders will be publicly opened in the presence of the
tenderers’ designated representatives and anyone who choose to attend at the
address below on June 28, 2019 at 10:00 AM (local time).
7. All tenders must be accompanied by a Tender-Securing Declaration.
8. The address referred to above is:
Attn: Gordana Subotički-Đorđević, dipl-ing (C.E.), Project Coordinator
Public Enterprise ”Roads of Serbia”
Bulevar kralja Aleksandra 282
11 000 Belgrade
19-18423
Republic of Serbia 

ЈАВНИ КОНКУРСИ
ЈАВНА МЕДИЈСКА УСТАНОВА РАДИО-ТЕЛЕВИЗИЈА СРБИЈЕ расписује јавни конкурс за именовање:
 – Главног и одговорног уредника Информативног програма Телевизије Србије,
 – Главног и одговорног уредника Културно уметничког програма Телевизије Србије,
 – Главног и одговорног уредника Образовно-научног програма Телевизије Србије,
 – Главног и одговорног уредника Забавног програма Телевизије Србије,
 – Главног и одговорног уредника Трећег програма Радио Београда.
Услови конкурса:
 – држављанство Републике Србије и пребивалиште на територији
Републике Србије
 – ВСС или мастер (оригинал диплома или фотокопија оверена код
нотара);
 – истакнути медијски стручњак који се доказао изузетним резултатима рада у телевизијској, односно радио делатности;
 – најмање седам година радног искуства на уредничким пословима.
 – знање једног светског језика;
 – организацијске и професионалне способности доказане у досадашњем раду;
 – познавање технологије производње, пружања и преноса аудио и аудио-визуелних медијских услуга, мултимедијских садржаја и услуга електронских публикација;
 – организацијске и професионалне способности доказане у досадашњем раду;
 – испуњава друге услове прописане законом (доказ да се не води
кривични поступак и да лице није осуђивано).
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Кандидати за главне и одговорне уреднике не могу бити носиоци јавне функције, ни функције у политичкој странци, као ни лица која не испуњавају друге услове за обављање тих функција у складу са законом.
Пријаве са биографијом и доказима о испуњавању услова конкурса
доставити (поштом или лично преко Писарнице РТС-а), на адресу: Управни
одбор ЈМУ Радио-Телевизије Србије, Београд, Таковска 10, са назнаком: „За
јавни конкурс за главног и одговорног уредника (навести ког програма)”.
Рок за пријављивање кандидата је 30 дана од дана објављивања конкурса у дневном листу „Политика”, „Службеном гласнику Републике Србије” и на сајту РТС-а.
Управни одбор ЈМУ РТС ће именовати главне и одговорне уреднике
у року од 45 дана од дана отварања пријава на конкурс, у складу са важећим Правилником о поступку и условима избора именованих лица.
О резултатима јавног конкурса кандидати ће бити обавештени у року
од осам дана од дана доношења одлуке о избору.
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узимати у разматрање.

19-18419
ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У БЕОГРАДУ, декан,
расписује конкурс
 – за избор у звање и заснивање радног односа:
а) једног наставника у звању доцента за ужу научну област Теорија
права и државе  – за предмете Увод у право и Аутономно право, поновни
избор, са пуним радним временом, на одређено време од пет година.
Услови: VIII степен стручне спреме, научни степен доктора наука из
научне области за коју се бира. Остали услови утврђени су чланом 74. став
6. и чланом 75. став 4. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 и 73/18) и чл. 112. и 115. Статута Правног факултета
Универзитета у Београду,
б) једног наставника страног језика на предмету Страни језик правне
струке  – Француски, поновни избор, са пуним радним временом, на одређено време од четири године.
Услови: VII-1 степен стручне спреме, професор француског језика.
Остали услови утврђени чл. 73, 74, 75. и 79. Закона о високом образовању
(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18 и 73/18) и чл. 110, 112. и 115 Статута Правног факултета Универзитета у Београду,
в) једног сарадника у звању асистента за ужу научну област Правна
историја  – предмет Упоредна правна традиција, са пуним радним временом, на одређено време од три године.
Услови: студент докторских студија који је претходне нивое студија
завршио са укупном просечном оценом најмање 8 (осам) или има академски назив магистра наука из научне области за коју се бира. Избор се врши
у складу са чл. 82. и 84. Закона о високом образовању („Службени гласник
РС”, бр. 88/17, 27/18 и 73/18) и чланом 117. Статута Правног факултета
Универзитета у Београду.
Обавезна пријава кандидата (у три примерка) са прилозима (биографија, списак научних радова, радови, дипломе о одговарајућој стручној
спреми, извод из матичне књиге рођених и уверење о држављанству  – све
у једном примерку) подносе се у писарници Правног факултета Универзитета у Београду, Булевар краља Александра 67, од 8.00 до 15.00 часова, у
року од 15 дана од дана објављивања конкурса или поштом. 
19-18038

ВИСОКА ТЕХНИЧКА ШКОЛА СТРУКОВНИХ СТУДИЈА, БЕОГРАД,

расписује конкурс за избор у звање и заснивање радног односа за:
1. једног наставника, у звању професора струковних студија, са пуним радним временом, за ужу област Опште машинство;
Услови: Завршен Машински факултет, научни назив доктор наука,
пет година рада у високом образовању.
2. два наставника, у звању професора струковних студија, са пуним
радним временом, за ужу област Организација, менаџмент и економија индустрије;
Услови: Завршен Машински факултет, Економски факултет, Факултет организационих наука и Факултет за пословно индустријски менаџмент, научни назив доктор наука, пет година рада у високом образовању.
3. једног наставника, сва звања, са пуним радним временом, за ужу
област Технологија израде и конструкција машина;
Услови: Завршен Машински факултет, научни назив доктор наука
или магистар наука.
4. једног наставника у звање вишег предавача, са пуним радним временом, за ужу област Опште машинство;
Услови: Завршен Машински факултет, научни назив доктор наука.
Додатни критеријуми за стицање звања су објављени стручни радови, уџбеници, скрипте, практикуми и сл., учешће у пројектима, оцена студената и процена Комисије за избор.
Кандидати уз пријаву на конкурс достављају своју биографију, доказе о стручној спреми, списак стручних радова, извод из матичне књиге
рођених, уверење о држављанству и потврду да не постоје сметње за избор
по члану 72. став 4. Закона о високом образовању, на адресу Булевар Зорана Ђинђића 152а, Београд.
Конкурс је отворен осам дана од дана објављивања. 
19-18037

4

17. V 2019. /

УМЕТНИЧКA ШКОЛA „СТЕВАН МОКРАЊАЦ”, НЕГОТИН,
директор, на основу члана 154. став 2. и члана 155. ст. 1. и 2. тачка 1. Закона о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”,
бр. 88/17 и 27/18  – др. закони)  – даље: Закон, расписује конкурс
 – за пријем у радни однос за радно место на одређено време  – 1 чистачица, пуно радно време, 100% радног времена, до повратка запослене
са породиљског боловања и одсуства ради неге детета.
Кандидати треба да испуњавају услове из Правилника о организацији
и систематизацији радних места у Уметничкој школи „Стеван Мокрањац”.
Услови за радно место чистачице: Основно образовање.
Рок за пријаву је осам дана од дана објављивања конкурса.
Уз пријаву на конкурс, кандидати треба да приложе: уверење о држављанству, оверен препис дипломе, уверење о некажњавању, лекарско уверење, остала документа којима се доказује испуњеност услова конкурса,
лична биографија.
Ближе информације о конкурсу могу се добити у секретаријату школе.

19-18230

АПОТЕКA „СМЕДЕРЕВО” СМЕДЕРЕВО, Управни одбор, на
основу своје Одлуке број 290 (заведене у деловодни протокол Апотеке
„Смедерево”), 7. маја 2019. године и на основу члана 119. став 1. тачка
12. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19) у
складу са чланом 115. и чланом 116. ст. 1 –6. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број 25/19) расписује јавни конкурс
 – за избор директора здравствене установе Апотеке „Смедерево”
Смедерево за мандатни период од четири године.
За директора здравствене установе Апотеке „Смедерево” Смедерево може бити именовано лице које у складу са законом испуњава опште
услове и то:
1. завршено високо образовање на интегрисаним академским студијама из области медицине, стоматологије или фармације по пропису који
уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године, односно
на основним студијама из области медицине, стоматологије, у трајању
од најмање пет година односно фармације у трајању од најмање четири
године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра
2005. године или завршено високо образовање на студијама другог степена (мастер академске студије) из области права, економије, техничких и
организационих наука по пропису који уређује високо образовање, почев
од 10. септембра 2005. године, односно на основним студијама из области
права, економије, техничких и организационих наука у трајању од најмање
четири године, по пропису који је уређивао високо образовање до 10. септембра 2005. године;
2. најмање пет година радног искуства као руководилац здравствене установе, односно руководилац организационе јединице у здравственој
установи;
3. завршену акредитовану едукацију из области здравственог менаџмента;
4. није осуђивано, односно против којег се не води истрага, односно
против којег није подигнута оптужница за кривично дело којим се уређује
организација и надлежност државних органа у сузбијању организованог
криминала, корупције и других посебно тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлуком осуђивано за умишљајно
кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу казну, нити за
кривично дело против здравља људи, односно којем није правоснажном
судском одлуком изречена мера безбедности у складу са Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана вршења позива,
делатности и дужности које не може обављати дужност директора;
5. да није члан органа политичке странке.
Документација потребна за пријаву:
1. пријава на конкурс,
2. CV (радна биографија),
3. диплома о завршеном факултету (оверена фотокопија не старија
од шест месеци),
4. доказ о завршеној акредитованој едукацији из области здравственог менаџмента (оригинал или оверена фотокопија не старија од шест месеци),

СУДСКИ ОГЛАСИ
ВИШИ СУД У БЕОГРАДУ
Виши суд у Београду, на основу члана 81. Закона
о парничном поступку, решењем 4 П. број 7668/2017
од 1. априла 2019. године у правној ствари по тужби
тужиље Раденковић Светлане из Београда, Боривоја
Стевановића 15, чији је пуномоћник адв. Немања М.
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5. потврда о радном искуству на пословима руководиоца здравствене установе, односно руководиоца организационе јединице у здравственој
установи (оригинал или оверена фотокопија),
6. извод из матичне књиге рођених (оригинал или оверена фотокопија не старија од шест месеци),
7. уверење о држављанству Републике Србије (оригинал или оверена
фотокопија не старије од шест месеци),
8. уверење или Потврда да није осуђиван за кривична дела (из казнене евиденције надлежне полицијске управе Министарства унутрашњих
послова  – не старија од шест месеци у односу на дан објављивања огласа о
јавном конкурсу у „Службеном гласнику Републике Србије” (оригинал или
оверена фотокопија).
9. уверење надлежног суда да се против њега не води кривични поступак и да се не води истрага, не старије од шест месеци у односу на дан
објављивања огласа о јавном конкурсу у „Службеном гласнику Републике
Србије” (оригинал или оверена фотокопија),
10. фотокопија личне карте или очитана лична карта,
11. оверенa изјавa датa под кривичном и материјалном одговорношћу да кандидат није члан органа политичке странке (оригинал или оверена фотокопија).
Рок за подношење пријаве је 10 дана од дана објављивања јавног
конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. Лице за контакт је
Јелена Којић, број телефона 026/641-070.
Пријаве слати у затвореној коверти (са назнаком: „конкурс за избор
директора”), на адресу: Апотеке „Смедерево” Смедерево, Носиоци албан19-17779
ских споменица 5, Смедерево. 

НАРОДНА БИБЛИОТЕКА „ЈЕФИМИЈА”, Управни одбор, на основу члана 21. Закона о јавним службама („Службени гласник РС”, бр. 42/91 и
71/94), члана 13. Статута општине Трстеник („Службени лист”, број 7/08) и
члана 31. Статута Народне библиотеке „Јефимија” у Трстенику, на седници
одржаној 14. маја 2019. године, донео је одлуку о расписивању конкурса
 – за избор и именовање директора.
Кандидат мора да испуњава следеће услове предвиђене чланом 22.
Статута Народне библиотеке „Јефимија”:
1) да има високу стручну спрему (одговарајуће високо образовање на
студијама другог степена дипломске академске студије  – мастер или специјалистичке академске студије или високо образовање на основним студијама у трајању од четири године);
2) да има положен стручни библиотекарски испит;
3) да има три године радног искуства у култури;
4) да се против њега не води и да против њега није подигнута оптужница за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
5) да је држављанин Републике Србије;
6) да је опште здравствено способан.
Конкурсна документација за избор кандидата за директора Библиотеке треба
да садржи:
1) предлог програма рада и развоја Библиотеке за период од четири
године;
2) оверену копију дипломе или уверења о стеченој стручној спреми;
3) оверену копију радне књижице или доказ о радном искуству;
4) биографију која мора да садржи елементе који доказују стручност
из делокруга рада установа културе са кратким прегледом остварених резултата у раду;
5) уверење надлежног органа да се против њега не води истрага и да
против њега није поднета оптужница (не старије од шест месеци) за кривична дела која се гоне по службеној дужности;
6) уверење о држављанству републике Србије;
7) извод из матичне књиге рођених;
8) оверену копију личне карте;
9) доказ о општој здравственој способности  – лекарско уверење.
Конкурс остаје отворен осам дана од дана објављивања и биће објављен у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Комплетне пријаве слати на адресу Народна библиотека „Јефимија”,
37240 Трстеник, Кнегиње Милице 16.
Телефон за додатне информације 037/711-212, 037/717-222.

19-18431

Тодоровић из Београда, Проте Матеје 71/7, против туженог Радишић Станише са последњим знаним пребивалиштем у Београду, Драгослава Срејовића 55 и Падејска 34 (код Ранковић Милана), ради дуга, поставио
је туженом Радишић Станиши привременог заступника
адвоката Круну Максимовић из Београда, Маглајска
27, 11040 Београд, ПП 137, која ће га заступати у овом
парничном поступку све док се тужени не појави пред
судом или док орган старатељства не обавести суд да
му је поставио стараоца.
4. П. број 7668/2017  – Из Вишег суда у Београду.

19-18656

Виши суд у Београду на основу члана 81. Закона о
парничном поступку, решењем 4 П. брoj 1809/2016 од
21. марта 2019. године у правној ствари по тужби тужиље Мирјане Бистровић из Загреба, чији је пуномоћник
адв. Милан Тeрзић из Београда, Димитрија Туцовића
134, против тужених Гашић Слободана  – непознатог
пребивалишта и боравишта Гашић Драгана, чији је
пуномоћник адв. Јелица С. Гојковић из Београда, Вука
Караџића 8/1 и Републике Србије коју заступа Државно правобранилаштво, Београд, Немањина 22 –26, ради
утврђења права својине, поставио је туженом Гашић
Слободану привременог заступника адвоката Јовану
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Дотлић из Београда, Хиландарска 24, стан 2, која ће га
заступати у овом парничном поступку све док се тужени не појави пред судом или док орган старатељства не
обавести суд да му је поставио стараоца.
4. П. број 1809/2016  – Из Вишег суда у Београду.
19-18657
ВИШИ СУД У НОВОМ САДУ
Виши суд у Новом Саду је у предмету пословни
број Р. 18/2019, у правној ствари предлагача Сауер Милице из Раковца, Лединачка 8, против противника предлагача Милутиновић Саше на непознатом месту пребивалишта, ради признања стране судске одлуке, донео
је 21. марта 2019. године, решење којим је противнику
предлагача Милутиновић Саши на непознатој адреси,
поставио привременог заступника на основу одредбе
члана 81. став 2. тачка 4. те члана 82. ЗПП, адвоката
Новковић Владимира из Новог Сада, а привремени
заступник ће заступати противника предлагача у поступку све док се противник предлагача не појави пред
судом, односно док орган старатељства не обавести суд
да је поставио стараоца.
Овај оглас ће се објавити на огласној табли Вишег
суда у Новом Саду и интернет страници овог суда као и
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Р. број 18/2019  – Из Вишег суда у Новом Саду.

19-18242
ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ

5
Први основни суд у Београду, на основу члана
81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, решењем 47 П. број 6026/17
од 8. априла 2019. године, у парници тужиоца АМС  –
Београд, Рузвелтова 16, против туженог Душка Гуџића из Барича, Јанка Тешића 63, тренутно непознатог
пребивалишта и боравишта, ради регреса, поставио је
привременог заступника адвоката Марка Здјеларa из
Београда, Рудничка 10, који ће га заступати у наведеној
парници све док се тужени или његов пуномоћник не
појави пред судом.
47. П. број 6026/17  – Из Првог основног суда у
Београду. 
19-18078

Први основни суд у Београду је својим решењем
од 29. марта 2019. године на основу члана 81. став 2.
тачка 4. ЗПП-а туженом Митић Божидару, са последњим познатим пребивалиштем у Београду, Кулина бана
23, а сада непознатог боравишта и пребивалишта поставио привременог заступника адвоката Зељак Уроша
из Београда, Маглајска 27.
Постављени привремени заступник заступаће туженог пред Првим основним судом у Београду, у предмету 23 Пл. број 3996/18 све док се тужени или његов
пуномоћник не појаве пред судом, односно док надлежни орган старатељства не обавести суд да је туженом
поставио стараоца.
23. Пл. број 3996/18  – Из Првог основног суда у
Београду. 
19-18653
ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Виши суд у Панчеву, судија Славица Максић, у предмету предлагача Данијеле Тушановић, Schückingstrasse
13, 48231 Warendorf, Немачка, против противника предлагача Душка Тушановића, сада на непознатој адреси,
ради признања стране судске одлуке, донео је дана 15.
априла 2019. године решење.
Поставља се противнику предлагача Душку Тушановићу сада на непознатом месту пребивалишта, привремени заступник Лазар Марковић адвокат из Панчева, који ће га заступати са свим правима и обавезама
законског заступника и предузимати радње у поступку
све док се странка, њен законски заступник или пуномоћник не појави пред овим судом или док орган старатељства не обавести суд да је поставио старатеља, а све
до правоснажног окончања ванпарничног поступка.
Ова одлука се доставља без одлагања Органу старатељства, предлагачу и иста се путем огласа објављује
у „Службеном гласнику Републике Србије”, на огласној
табли суда и на интернет страници суда.
1. Р. број 96/18  – Из Вишег суда у Панчеву.

19-18087

Други основни суд у Београду, и то судија Вера
Миленковић, у парничном предмету 9. П број 534/18
у коме се води поступак по тужби тужиоца Ђурић Радоја из Остружнице, Карађорђева 48, чији је пуномоћник Марин Благојевић, адвокат из Београда, Милоша
Поцерца 15, против тужених Душана Андрејића из
Остружнице, 7. јула 32, сада непознатог пребивалишта,
и Слободанке Алексић из Београда Раковице, Стевана
Опачића 44/10, чији је пуномоћник Драган Смиљанић,
адвокат из Београда, Милорада Драшковића 28, ради
утврђења, на основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП,
поставио је туженом Душану Андрејићу из Остружнице, привременог заступника адвоката Ану Ђуричић
из Београда, Браће Барух 11, који ће заступати његова
права и интересе у овом поступку све док се тужени
или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно
док надлежни орган старатељства не обавести суд да је
поставио стараоца.
9. П. број 534/18  – Из Другог основног суда у Бео19-18554
граду. 

ВИШИ СУД У ЧАЧКУ

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Виши суд у Чачку, и то судија Светлана Крунић
Тасевски, као судија појединац, у правној ствари предлагача Надежде Ђоковић из Горњег Милановца, Н.Х.
Мише Лазића 2, против противника предлагача Драгана Ђоковића, сада са боравиштем у Аустралији на непознатој адреси, ради признања стране судске одлуке,
решењем 4Р. брoj 5/19 од 23. априла 2019. године, противнику предлагача за привременог заступника поставио је Милоша Зеленовића, адвоката из Чачка, који ће
га у овом поступку заступати све док се противник предлагача или његов пуномоћник не појаве пред судом,
односно док орган старатељства не обавести суд да му
је поставио старатеља.
4. Р. број 5/19  – Из Вишег суда у Чачку.  19-17774

Трећи основни суд у Београду, судија Светомирка
Михајловић, као судија појединац, у правној ствари
предлагача Радмиле Малбохан из Земуна, Милоша Бандића 1, чији је пуномоћник Живка Кузмановић, адвокат
из Новог Сада, Димитрија Туцовића 6, против противника предлагача Радована Милановића из Земуна, Цара
Душана 107, са боравиштем у Сједињеним Америчким Државама, АД 7715 Towsend RD, Jacksonville, FL
32244, USA, ради деобе непокретности, ван рочишта,
донео је 11. априла 2019. године решење.
Поставља се противнику предлагача Радовану
Милановићу привремени заступник из реда адвоката
и то адвокат Злата Јусуфовић из Београда, Отона Жупанчића 21.
Постављени привремени заступник има сва права
и дужности законског заступника и предузимаће све
процесне радње у овом предмету, све док се противник
предлагача или његов пуномоћник не појаве пред судом или док орган старатељства не обавести суд да је
противнику предлагача поставио старатеља.
3. Р1. број 164/2018  – Из Трећег основног суда у
Београду. 
19-18244

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ
Први основни суд у Београду и то судија Зорица
Марковић, у правној ствари тужиоца Оператер дистрибутивног система „ЕПС Дистрибуција” д.о.о.  –
Београд, Масарикова 1-3, чији је пуномоћник Милета
Митровић, адвокат из Новог Београда, Булевар Михајла Пупина 10И, улаз Ⅰ, апартман 424, против тужених
Јовице Трајковића из Београда  – Малог Мокрог Луга,
Првомајска 7, сада на непознатој адреси, ради дуга, поставио је друготуженој привременог заступника Биљану Зеловић, адвоката из Београда, Костолачка 43/9, на
основу члана 81. став 2. тачка 4. и став 3. ЗПП-а, а нема
пуномоћника у парници.
Постављени привремени заступник заступаће друготужену у горе наведеној правној ствари све док орган
старатељства не обавести суд да је поставио новог стараоца за посебан случај.
27. П. број 1998/19  – Из Првог основног суда у
19-18076
Београду. 

Пред Трећим основним судом у Београду у току
је поступак по предлогу предлагача Intesa Leasing
DOO Beograd, Нови Београд, Милентија Поповића
76, МБ 17492713, ПИБ 103023875, против противника предлагача Предузећа за производњу, трговину и
пружање услуга Belexpocentar DOO Beograd, Нови
Београд, Шпанских бораца 74, МБ 17400207, ПИБ:
102027140. ради амортизације меница серијских бројева АВ3238098, АВ3238093, АВ3238092, АВ3238102,
АВ3238101, АВ3238100, АВ3238099, АВ3238096,
АВ3238095, АВ3238094, АВ3238105, АВ3238091,

АВ3238322, АВ7887383, АВ7887382, АВ3238326,
АВ3238325, АВ3238324, АВ3238323, АВ7887389,
АВ7887388, АВ7887387, АВ7887386, АВ7887385,
АВ7887384, АВ3518291, АВ0646608, АВ0646606,
АВ0646605, АВ7887391, АВ7887390, издатих предлагачу као даваоцу лизинга од стране противника предлагача као јемца. ради обезбеђења испуњења обавеза
примаоца лизинга Savath Hospitality Management DOO
Beograd, по више уговора о финансијском лизингу, бр.
32297/10, 3152/09, 3157/09, 1579/09, 4081/11 и 3017/11.
Одређује се огласни рок од 60 дана, који тече од
дана објављивања овог огласа у „Службеном гласнику
Републике Србије”, у коме се могу поднети пријаве или
приговори против предлога.
Позива се свако лице које држи означене менице
да исте покаже суду или обавести суд о лицу и адреси
лица које држи ове менице.
Означене менице ће се судски поништити ако се у
огласном року нико не пријави суду са овим меницама
или не стави приговор против предлога за поништење
исправа. а ималац ових меница не сме пренети права из
истих на другог.
3. Р3. број 33/2019  – Из Трећег основног суда у
Београду. 
19-18247

Пред Трећим основним судом у Београду у току
је поступак по предлогу предлагача Alba Invest д.о.о.,
Београд, Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10к,
МБ 17587811, ПИБ 103596010, против противника
предлагача Metronik inženjering d.o.o. Beograd, Земун,
Банатска 68, МБ 17568957, ПИБ 103491480, ради амортизације бланко менице, без протеста, серијског броја
АА2844050, издате од стране противника предлагача у
корист предлагача, као средство обезбеђења  – гаранција за квалитетно обављен посао, по уговору о извођењу
радова на Хотелу Falkensteiner у Београду.
Одређује се огласни рок од 60 дана који тече од
објављивања овог огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, у коме се могу поднети пријаве или
приговори против предлога.
Позива се свако лице које држи означену меницу
да исту покаже суду или обавести суд о лицу и адреси
лица које држи ову меницу.
Означена меница ће се судски поништити ако се у
огласном року нико не пријави суду са овом меницом
или не стави приговор против предлога за поништење
исправе, а ималац ове менице не сме пренети права из
исте на другог.
3. Р3. брoj 189/2018  – Из Трећег основног суда у
19-18243
Београду. 

Трећи основни суд у Београду, је својим решењем
2-П2 број 1616/18 од 27. децембра 2019. године туженој Тодић Јелени сада непознате адресе пребивалишта
и боравишта, поставио привременог заступника у парници 2-П2 број 1616/18 адвоката Живић Јасмину из
Београда, Драгослава Ђорђевића Гоше 17.
Постављени привремени заступник заступаће
тужену пред Трећим основним судом у Београду у
предмету 2-П2 број 1616/18 све док се тужена или њен
пуномоћник не појаве пред судом, односно док надлежни орган старатељства не обавести суд да је туженој
поставио стараоца.
2. П2. број 1616/18  – Из Трећег основног суда у
19-18249
Београду. 

Трећи основни суд у Београду и то судија Марина
Ћуић, у парници тужиоца Удружење осигуравача Србије  – Гарантни фонд Београд, Трешњиног цвета 1г,
које заступа пуномоћник адвокат Бојовић Новица из
Београда, Устаничка 17, против туженог Марић Саше
Коњух б.б., Крушевац сада непознатог боравишта,
ради дуга, донео је ван рочишта дана 28. марта 2019.
године, у ком поступку је туженом постављен привремени заступник адвокат Ђуро Живковић, Београд, Светозара Марковића 48/1-Б, који ћe заступати туженог у
овој парници, и имати сва права и дужности законског
заступника, све док се тужени не појави пред судом.
5. П. број 9737/18  – Из Трећег основног суда у
Београду. 
19-18251

Трећи основни суд у Београду, и то судија Милијана Кнежевић у парници тужиоца Удружење осигуравача Србије  – Гарантни фонд из Београда, Трешњиног
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цвета 1г, чији је пуномоћник Вељко Р. Вукотић, адв. из
Новог Београда, Милутина Миланковића 182, против
туженог Марка Стојковића из Лесковца, Влајкова 253,
сада непознатог пребивалишта, донео је 25. фебруара
2019. године, решење којим се туженом Марку Стојковићу из Лесковца, Влајкова 253, сада непознатог
пребивалишта и боравишта, који нема пуномоћника,
поставља привремени заступник адвокат Марија Китаровић из Београда, Булевар војводе Мишића 23, који ће
вршити сва права и дужности законског заступника док
се тужени или његов пуномоћник не појави пред судом,
односно док орган старатељства не постави стараоца а
на основу члана 81. ЗПП.
7. П. број 7230/18  – Из Трећег основног суда у
19-18253
Београду. 
ОСНОВНИ СУД У АЛЕКСИНЦУ
Основни суд у Алексинцу, као ванпарнични суд,
судија Ана Ристић, као судија појединац, у правној
ствари предлагача Стајковић Душице из Новог Београда, Др Агостина Нета 24, ради утврђења смрти, на
основу члана 61. Закона о ванпарничном поступку издаје оглас.
Живадиновић Драгослава од оца Војислава, рођена 31. марта 1921. године у селу Брадарац, општина
Алексинац, претпоставља се да је преминула 21. новембра 2000. године.
Позива се Живадиновић Драгослава из села Брадарац, рођена 31. марта 1921. године, као и свако друго
лице које има сазнања о несталом лицу, да се без одлагања јави суду.
По истеку рока од 30 дана од објављивања огласа,
суд ће одлучити о предлогу за утврђивање смрти.
Р2. број 27/18  – Из Основног суда у Алексинцу.

19-17743

Основни суд у Алексинцу, 26. марта 2019. године,
поставио je привременог заступника туженој Крунић
Љиљани из Радевца, општина Алексинац, непознатог
боравишта, на основу члана 84. став 2. ЗПП, и за истог одредио Ану Поповић, адвоката из Алексинца, који
ће тужену заступати у предмету овог суда 7 П. број
1068/18 по тужби тужиље Јовановић Малине из Радевца, општина Алексинац, ради утврђења неважности
располагања имовином.
7. П. број 1068/18  – Из Основног суда у Алексинцу.

19-18240

Основни суд у Алексинцу, као парнични, у предмету 4 П. број 72/19 донео је 12. априла 2019. године,
решење:
Ⅰ Туженом Милану Јеремићу из Новог Сада, сада
на непознатој адреси, поставља се привремени заступник адвокат Босица Живковић из Алексинца, а све у
смислу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП.
ⅠⅠ Привремени заступник има у поступку сва права и дужности законског заступника.
ⅠⅠⅠ Привремени заступник ће предузимати правне
радње у поступку све док се странка, њен законски заступник или пуномоћник не појаве пред судом или док орган
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.
ⅠⅤ Трошкове ангажовања привременог заступника
из реда адвоката, претходно ће сносити тужиља, а исти
ће се третирати као трошкови парничног поступка.
4. П. број 72/19  – Из Основног суда у Алексинцу.

19-18658
ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ
Основни суд у Аранђеловцу, по судији Милану
Бабићу као судији појединцу, у предмету предлагача
Весне Чудић и Милана Чудића, обоје из Буковика, против противника предлагача АД „Еуробанка” и „Комерцијална банка” АД, обе из Београда, ради поништаја
исправа, издао је 8. априла 2019. године, следећи оглас
1. Оглашава се да је пред Основним судом у Аранђеловцу покренут поступак поништаја чекова издатих
од стране „Комерцијалне банке” АД Београд, а на име
Милана Чудића ЈМБГ 0310966721838, и то чекови са
следећим бројевима: 0000251149415, 0000251149423,
0000264032947,
0000264032954,
0000264032962,
0000264032970,
0000264032988,
0000264032996,
0000264033002,
0000266462209,
0000266462217,
0000266462225,
0000266462233,
0000266462241,
0000266462258, 0000266462266, 0000266462274.
2. Оглашава се да је пред Основним судом у
Аранђеловцу покренут поступак поништаја чекова

издатих од стране „Еуробанке” АД Београд, а на име
Весне Чудић ЈМБГ 2809970726811, и то чекови са следећим бројевима: 0000004379301, 0000004379319 и
0000004379327.
3. Позивају се сва заинтересована правна и физичка
лица да у року од 15 дана од дана објављивања огласа, доставе овом суду приговоре или пријаве против предлога,
да горе наведене чекове предају овом суду или писано известе суд о лицу и пребивалишту лица које држи исправе.
4. По истеку огласног рока од 15 дана од објављивања огласа суд ће поништити наведене исправе при чему
дужници по наведеним исправама не могу пуноважно
испунити обавезу садржану у наведеним исправама.
5. Налаже се „Службеном гласнику Републике Србије” да објави овај оглас.
Р3. број 23/19  – Из Основног суда у Аранђеловцу.

19-18550
ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ
Основни суд у Бечеју решењем од 11. априла 2019.
године, на основу члана 89. ЗПП-а, у поступку извршења по предлогу јавног извршитеља Лазара Секулића
именованог за подручје Вишег и Привредног суда у
Зрењанину ИИ. број 5/2017 од 3. априла 2019. године, ради извршења поставља привременог заступника
Палкович Силвији из Немачке, АМ Есенберг 36, 75203
Кенигс, сада непознатог места пребивалишта и боравишта, Ивану Мандић Кошарка из Бечеја, а заступник ће
имаоца права прече куповине у поступку заступати док
се ималац права прече куповине или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је дужнику поставио стараоца.
6. Ии. број 8/2017  – Из Основног суда у Бечеју.

19-18220

Пред овим судом у току је поступак расправљања
заоставштине покојне Трнавска Мицхала Ивете, рођене 4. јула 1961. године у Братислави, Словачка, преминуле 26. новембра 2018. године у Бачком Градишту, а
која је своје последње пребивалиште имала у Бачком
Градишту у Вука Караџића 32.
Како се не зна да ли има законских наследника, позивају се лица која полажу право на наслеђе иза покојне
Трнавска Мицхала Ивете, рођене 4. јула 1961. године у
Братислави, Словачка, преминуле 26. новембра 2018. године у Бачком Градишту, са последњим пребивалиштем
у Бачком Градишту у Вука Караџића 32, да се пријаве
овом суду у року од годину дана од објављивања огласа
у „Службеном гласнику Републике Србије”, јер ће се по
протеку овог рока, ако се нико не јави, заоставштина покојне Трнавска Ивете предати Републици Србији.
О. број 1758/2018  – Из Основног суда у Бечеју.

19-18559
ОСНОВНИ СУД У БЕЧЕЈУ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ БЕЧЕЈУ
Основни суд у Бечеју, Судска јединица у Новом
Бечеју, у парничном предмету Ⅰ-5 П. број 2/19 тужиоца Штетин Славка из Новог Милошева, против тужене
Штетин Розалије из Новог Милошева, сада на непознатој адреси, ради утврђења, поставио је привременог заступника туженој адвоката Иванчев Соњу, адвоката из
Новог Бечеја, у складу са чланом 81. став 2. тачка 4. и
члана 82. ЗПП-а, с обзиром на то да је пребивалиште и
боравиште тужене на непознатој адреси.
Привремени заступник заступаће тужену у поступку све док се она или њен пуномоћник не појаве
пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.
5. П. број 2/19  – Из Основног суда у Бечеју, Судска
19-18379
јединица у Новом Бечеју. 
ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ
Основни суд у Великом Градишту, у предмету овог
суда П2. број 102/2018, у парници тужиоца Арсић Зорана из Средњева, чији је пуномоћник Драган Пантић,
адвокат из Великог Градишта, према туженој Арсић
Адриани из Царевца, непознате адресе, ради развода
брака, сада на непознатој адреси, у смислу члана 81.
став 2. тачка 4. ЗПП-а, поставио је привременог заступника адвоката Зорана Богдановића из Великог Градишта, који ће тужену заступати у наведеном поступку
све док се тужена или њен пуномоћник не појаве пред
судом, односно док орган старатељства не обавести суд
да је туженој поставио привременог старатеља.
П2. број 102/2018  – Из Основног суда у Великом
19-18041
Градишту. 
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ОСНОВНИ СУД У ВРБАСУ
Основни суд у Врбасу, по судији Весни Зековић
Марковић, као председнику већа, у парничном предмету тужиље Момчиловић Милане из Србобрана, Петра
Драпшина 23, против туженог Момчиловић Жељка са
адресе пријављеног пребивалишта у Србобрану, Петра
Драпшина 23, сада на непознатој адреси у Републици
Српској, ради развода брака, вршења родитељског права, издржавања и уређивања личних односа, дана 16.
априла 2019. године, донео је оглас.
Основи суд у Врбасу, поставио је применом
одредбама члана 81. став 2. тачка 5. и члана 82. ЗПП-а („Службени гласник РС”, бр. 72/11, 49/13, 74/13 и
55/14), привременог заступника туженом Момчиловић
Жељку, сада на непознатој адреси боравишта у Републици Српској, Микулић Даријана, адвоката у Врбасу,
који ће штитити права и интересе туженог у предмету
Основног суда у Врбасу посл. број П2 25/2019, ради
развода брака, вршења родитељског права, издржавања
и уређивања личних односа, све док се тужени, његов
законски заступник или пуномоћник не појаве пред судом или док орган старатељства не обавести суд да је
поставио старатеља.
П2. број 25/2019  – Из Основног суда у Врбасу.

19-17741

Основни суд у Врбасу, судија Милан Дебељачки
као судија појединац, у правној ствари тужиоца Горана Бојанића из Бачког Доброг Поља, Његошева 17
оснивача СТР „Горан Бојанић ПР” занатска радња за
производњу предмета од пластике за грађевинарство
„Rollnd montaža Бачко Добро Поље” из Бачког Доброг
Поља 17, кога заступа пуномоћник Вера Стојановић,
адвокат у Врбасу, против туженог Неда Милића из
Бачког Доброг Поља, Милоша Обилића 20, ради исплате, поставио је туженом Милић Неду привременог
заступника адвоката Радета Мандића из Врбаса, Маршала Тита 83/ⅠⅠ, на основу члана 81. ЗПП-а, јер би редован поступак око постављања законског заступника
туженој трајао дуго, тужени Милић Недо се налази у
иностранству на непознатој адреси боравишта и достављање није могло да се изврши.
Привремени заступник врши права и дужности
законског заступника и заступа тужене у овој правној
ствари све док се тужени или њихов пуномоћник не
појаве пред судом или док орган старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.
7. П. број 1398/18  – Из Основног суда у Врбасу.

19-18042

Основни суд у Врбасу, судија Милан Дебељачки
као судија појединац, у правној ствари тужиоца ЈКП
„Стандард” Врбас, Саве Ковачевића 87, чији је законски заступник директор Марија Милуновић, против
туженог Дарка Вучковића из Врбаса, Козарачка 8,
ради исплате, поставио је туженом Дарку Вучковићу
привременог заступника адвоката Божу Марковића из
Врбаса, на основу члана 81. ЗПП-а, јер би редован поступак око постављања законског заступника туженој
трајао дуго, тужени Дарко Вучковић се налази у иностранству на непознатој адреси боравишта, нема пуномоћника а достављање није могло да се изврши.
Привремени заступник врши права и дужности
законског заступника и заступа тужене у овој правној
ствари све док се тужени или њихов пуномоћник не
појаве пред судом или док орган старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.
7. П. број 1065/18  – Из Основног суда у Врбасу.

19-18446
ОСНОВНИ СУД У ГОРЊЕМ МИЛАНОВЦУ
Позивају се сва лица која нешто знају о животу
или смрти Милојка Драшкића из Полома, општина
Горњи Милановац, рођеног 19. августа 1922. године,
од оца Бранислава Драшкића и мајке Иванке Драшкић,
рођене Костић, са задњим пребивалиштем у Полому, да
се у року од 30 дана од објављивања огласа јаве Основном суду у Горњем Милановцу. По истеку рока од 30
дана суд ће утврдити чињеницу смрти.
Р2. брoj 13/2019  – Из Основног суда у Горњем Ми19-18663
лановцу.
ОСНОВНИ СУД У ДЕСПОТОВЦУ
Основни суд у Деспотовцу у парничном поступку тужиоца Месне заједнице Велики Поповић, коју
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заступа Правобранилац општине Деспотовац, Рената
Годић из Деспотовца, против туженог Милојковић
Ивице из Великог Поповића, сада на непознатој адреси
у иностранству, донео је 9. априла 2019. године оглас.
Туженом Ивици Милојковићу из Великог Поповића, сада на непознатој адреси у иностранству, поставља
се за привременог заступника адв. Даниел Мијатовић
из Деспотовца, који ће заступати интересе туженог у
овој правној ствари све док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред овим судом и преузму поступак,
а до окончања ове парнице.
5. П. број 326/17  – Из Основног суда у Деспотовцу.
19-18660
ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Својим решењем 26П-6884/17, Основни суд у Крагујевцу је на основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-a
поставио привременог заступника туженом Дејану Весовићу из Крагујевца, Старине Новака 28, у предмету
по тужби тужиоца Компанија „Дунав осигурање” а.д.о.
Београд, Главна филијала осигурања Крагујевац, све
док се тужени или њихов пуномоћник не појави пред
судом, односно док орган старатељства не обавести суд
да је поставио старатеља туженом.
26. П. број 6884/17  – Из Основног суда у Крагујевцу.

19-17757

I Основни суд у Крагујевцу, судија Мирела Тошић,
као судија појединац, у правној свари тужиоца Миладина Арсенијевића из Крагујевца, чији је пуномоћник
Немања Весовић, адвокат из Крагујевца против тужених Стевана Ратинца из Крагујевца и Душанке Бугарчић из Чачка, сада непознатог пребивалишта и боравишта, који нема пуномоћника, на основу члана 81.
став 2. тачка 4. Закона о парничном поступку, поставља
туженој Душанки Бугарчић из Чачка привременог заступника, у предмету Основног суда у Крагујевцу 20
П-6026/18.
II За привременог заступника се одређује Биљана
Микићевић, адвокат из Крагујевца.
III Привремени заступник ће заступати туженог у
поступку све док се тужени или његов пуномоћник не
појави пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је поставио старатеља.
20. П. број 6026/18  – Из Основног суда у Крагујевцу.

19-18084

7
законски заступник, или пуномоћник не појаве пред
судом или док их орган старатељства не обавести, у
смислу члана 82. ЗПП-а.
Трошкове постављања привременог заступника
сносиће тужилац.
П. број 318/2018  – Из Основног суда у Лазаревцу.

19-18445
ОСНОВНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ
Основни суд у Лесковцу, председник већа судија Срђан Звездановић, у парници тужиоца Петровић
Срђана из села Губеревац, Лесковац, кога заступа пуномоћник адв. Владимир Стојановић из Лесковца,
против тужене Петровић Веснице из села Губеревац,
Лесковац, сада са непознатим пребивалиштем и боравиштем, ради развода брака, 10. априла 2019. године
донео је оглас.
Решењем Основног суда у Лесковцу 42П2. брoj
1005/18 од 10. априла 2019. године а на основу члaна
81. став 2. тачка 4. Закона о парничном поступку, постављен је адвокат Митић Далибор из Лесковца, за
привременог заступника туженог Веснице Петровић из
села Губеревац, Лесковац, сада са непознатим пребивалиштем и боравиштем.
Истим решењем одређено је да ће привремени заступник заступати туженог Весницу Петровић у овом
поступку све док се тужени или његов пуномоћник не
појаве пред судом, односно док орган старатељства не
обавести суд да је туженом поставио стараоца.
42. П2. број 1005/18  – Из Основног суда у Лесковцу.

19-18241
ОСНОВНИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ
Основни суд у Младеновцу, судија Биљана Радосављевић, у правној ствари тужиоца „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, чији је пуномоћник адвокат Милутин Радоичић из Београда, против туженог Лучић
Радмиле из Стојника, Стојник б.б., сада непознатог
пребивалишта и боравишта, поставио је привременог
заступника из редова адвоката и то адв. Александра Зиројевића из Младеновца, са свим правима и дужности
законског заступника, који ће ту дужност обављати све
док се тужени или његов пуномоћник не појави пред
судом, односно док орган старатељства не обавести суд
да је поставио стараоца.
П. број 566/18  – Из Основног суда у Младеновцу.

19-18552

ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ

ОСНОВНИ СУД У НИШУ

Основни суд у Краљеву и то судија Верица Давидовић председник већа, у парници тужиље мал. Жане
Ружић Девић из Краљева, коју заступа законски заступник Марко Ружић из Краљева, а њега пуномоћник адв.
Владимир Беочанин из Краљева, против тужене Јелене
Девић из Београда, сада са непознатим боравиштем,
ради регулисања права малолетног детета, дана 8. маја
2019. године издаје оглас.
Решењем овог суда 32.П2 334/18 од 21. фебруара 2019. године а на основу члана 79. став 2. тачка 4.
ЗПП-а постављен је адвокат Силвана Стефановић из
Краљева за привременог заступника туженој Јелени
Девић из Београда, сада са непознатим боравиштем, у
парници која се код овог суда води по тужби тужиље
мал. Жане Ружић Девић из Краљева, ради регулисања
права малолетног детета.
Истим решењем одређено је да ће привремени
заступник заступати туженог у поступку све док се
тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом,
односно док орган старатељства не обавести суд да је
туженом поставио стараоца.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда.
32. П2. број 334/18  – Из Основног суда у Краљеву.

19-18508

Пред Основним судом у Нишу покренут је поступак по предлогу предлагача Александра Цајића из
Ниша, Бранка Крсмановића 6/13, против противника
предлагача „АИК Банке” АД Београд, ради проглашења неважећим чекова чији је издавалац „АИК Банке”
АД Београд, и то:
 – чека серијског броја 26049403 и 26049395, номиналних вредности 5.000,00 динара, издатих 4. јула
2016. године од стране „АИК Банке” АД Београд, комитенту Александру Цајићу, који је изјавио да је наведене чекове изгубио.
Позивају се сва лица која држе означени чек да
исти покажу или да известе суд о лицу и пребивалишту
лица која држе наведену исправу, да се јаве Основном
суду у Нишу, Вожда Карађорђа 23 у року од 60 дана
који тече од објављивања овог огласа у „Службеном
гласнику Републике Србије” у коме се могу поднети
пријаве или приговори против предлога.
Упозорава се дужник да по овом чеку не може пуноважно испунити своју обавезу нити обновити или заменити чек, а ималац овог чека да не сме пренети права
из истих, све док 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.
5. Р3. број 60/19  – Из Основног суда у Нишу.

19-18369

ОСНОВНИ СУД У ЛАЗАРЕВЦУ
Основни суд у Лазаревцу, у парничном поступку
судији Мирјани Рашчанин као председнику већа у парници тужиље Никодиновић-Петровић Бојана из Дудовице, чији је пун. Милена Јанковић, адв. из Београда,
Милоша Поцерца 22, против туженог Милоша Петровића из Дудовице, ради развода брака, донео је ван рочишта 18. априла 2019. године, решење.
Туженом Милошу Петровићу из Дудовице поставља се привремени заступник Гордана Јанковић, адвокат
из Лазаревца, у смислу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а.
Привремени заступник ће вршити сва права и дужности законског заступника све док се странка, њен

Пред Основним судом у Нишу покренут је поступак по предлогу предлагача Срђана Милетића из
Ниша, Обилићев венац 103, против противника предлагача „АИК Банке” АД Београд, ради проглашења
неважећим чекова чији је издавалац „АИК Банке” АД
Београд, и то:
 – чека серијског броја 30537013, номиналне вредности 5.000,00 динара, издат 18. априла 2018. године

од стране „АИК Банке” АД Београд, комитенту Срђану
Милетићу, који је наведени чек изгубио.
Позивају се сва лица која држе означени чек да
исти покажу или да известе суд о лицу и пребивалишту
лица која држе наведену исправу, да се јаве Основном
суду у Нишу, Вожда Карађорђа 23 у року од 60 дана
који тече од објављивања овог огласа у „Службеном
гласнику Републике Србије” у коме се могу поднети
пријаве или приговори против предлога.
Упозорава се дужник да по овом чеку не може пуноважно испунити своју обавезу нити обновити или заменити чек, а ималац овог чека да не сме пренети права
из истих, све док 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.
5. Р3. број 58/19  – Из Основног суда у Нишу.

19-18368
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ
Основни суд у Новом Пазару, судија Зухра Спахић,
као судија појединац, у правној ствари тужиоца Абдуловић Фикрета из Тутина, против туженика Tsenka Sasheva
Angelova, Republika Bugarska, на непознатој адреси,
ради развода брака, 9. maja 2019. године, донео је оглас.
Решењем 16 П2. брoj 272/19 од 9. маја 2019. године на основу члана 81. став 1. тачка 4. ЗПП-а постављен је адвокат Селма Хоџић из Новог Пазара, за привременог заступника туженој Tsenka Sasheva Angelova,
Republika Bugarska сада на непознатој адреси, а у парници тужиоца Абдуловић Фикрета из Тутина, која се
води код овог суда ради развода брака.
Истим решењем одређено је да ће привремени заступник заступати тужену у поступку све док се тужена или њен пуномоћник не појаве пред судом односно
док орган старатељства не обавести суд да је туженој
поставио стараоца .
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда.
16. П2. број 272/19  – Из Основног суда у Новом
19-17733
Пазару. 

Основни суд у Новом Пазару, судија Енес Бајровић, као председник већа, у правној ствари тужиоца
Адмира Ђерлека из Новог Пазара, кога заступа пуномоћник Ахмедин Ђерлек, отац тужиоца, против тужене
Силвие Калаи из Републике Мађарске, непознате адресе, 14. маја 2019. године, објављује оглас.
Решењем Основног суда у Новом Пазару 7 П2.
број 321/19 од 14. маја 2019. године, на основу члана
81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, постављен је адвокат Мирсен Алибашић из Новог Пазара за привременог заступника тужене Силвие Калаи из Републике Мађарске,
сада на непознатој адреси, а у парници која се води код
овог суда по тужби тужиоца Адмира Ђерлека из Новог
Пазара, ради развода брака.
Истим решењем одређено је да ће привремени
заступник заступати тужену у поступку све док се она
или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно
док орган старатељства не обавести суд да је туженој
поставио стараоца.
Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда.
7. П2. број 321/19  – Из Основног суда у Новом Пазару. 
19-18389
ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ
Основни суд у Новом Саду, по судији Јасмини Гаврић, као судији појединцу, у правној ствари тужиоца
„Војвођанска банка” а. д. Нови Сад, Трг слободе 7, кога
заступа Немања Алексић, адвокат у Новом Саду, против туженог Бранислава Живановића из Беочина, Светосавска 37, применом члана 81. став 2. тачка 4. Закона
о парничном поступку, дана 16. априла 2019. године
донео је оглас.
Основни суд у Новом Саду, поставио је применом
члана 81. став 2. тачка 4. и члана 82. Закона о парничном поступку, привременог заступника туженом Живановић Браниславу у личности Николић Бојана адвоката
у Новом Саду, који ће штитити интересе туженог у овој
парници која се води код овог суда под пословним бројем П. 8775/2018, ради дуга, који ће заступати туженог
у парничном поступку, све док се тужени, његов законски заступник или пуномоћник не појаве пред судом.
П. број 8775/208  – Из Основног суда у Новом
Саду.
19-18640
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Основни суд у Новом Саду, по судији Олгици Милошевић, у правној ствари тужиоца ОДС „ЕПС Дистрибуција” ДОО Београд, Масарикова 1 –3, кога заступа Мишчевић Војислав, адвокат у Новом Саду, против туженог
Ћатић Живка, са последњим познатим пребивалиштем у
Беочину, Сретена Вукосављевића 68, сада на непознатом
месту боравка, ради исплате дуга, в.п.с. 110.090, 00 динара, 15. марта 2019. године, донео је оглас.
Овим путем се оглашава да је Основни суд у Новом Саду у правној ствари тужиоца ОДС „ЕПС Дистрибуција” ДОО Београд, Масарикова 1 –3, против
туженог Ћатић Живка, са последњим познатим пребивалиштем у Беочину, Сретена Вукосављевића 68, сада
на непознатом месту боравка, туженом је поставио
привременог заступника решењем суда Пл 522/2018 од
15. марта 2019. године, у складу са чланом 81. ст. 1. и
2. Закона о парничном поступку, а у вези са чл. 82. 83.
Закона о парничном поступку, и то Дељанин Драгану
адвоката из Ветерника, 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 обавести суд да је поставио старатеља.
Овај оглас ће се објавити на огласној табли Основног суда у Новом Саду, на интернет страници Основног
суда у Новом Саду и у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пл. број 522/2018  – Из Основног суда у Новом
19-18655
Саду.
ОСНОВНИ СУД У ОБРЕНОВЦУ
Основни суд у Обреновцу у парници тужиоца Радојичић Милете из Ратара, Павловића 8, чији је пун.
адв. Небојша Арнаутовић из Обреновца, против тужене
Нићифоровић Мирјане из Ратара, са последњим пребивалиштем у Аустрији  – Сиднеј на непознатој адреси,
ради утврђења, поставља за привременог заступника
туженој Нићифоровић Мирјани са последњим пребивалиштем у Аустрији  – Сиднеј, сада непознатог боравишта адвоката Лидију Драгачевац из Обреновца, која
ће заступати тужену у поступку све док се она или њен
пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца
туженој, а у смислу одредбе чл. 79 –83. ЗПП-а.
П. број 569/18  – Из Основног суда у Обреновцу.

19-18069

Основни суд у Обреновцу у парници тужиље Корнелиус Даринке из Звечке, Браће Јоксића 300, сада са
боравиштем у Републици Аустрији, чији је пун. адв.
Татјана Раденовић из Обреновца, против туженог Слободана Корнелиуса из Дизелдорфа, Република Немачка, сада непознатог боравишта, ради развода брака, поставља за привременог заступника туженом Слободану
Корнелиусу из Дизелдорфа, сада непознатог боравишта адвоката Мирјану Рашковић из Обреновца, која ће
заступати туженог у поступку све док се она или његов
пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца
туженом, а у смислу одредбе чл. 79 –83. ЗПП-а.
П2. број 76/19  – Из Основног суда у Обреновцу.

19-18071

Основни суд у Обреновцу у парници тужиоца ЈП
„Пошта Србије”, Београд, Таковска 2м, против туженог
Момчиловић Даворина из Мале Моштанице, Раваничка 73, ради накнаде штете, поставља за привременог
заступника туженом Момчиловић Даворину из М.
Моштанице, Раваничка 73, сада непознатог боравишта адвоката Ксенију Поповић из Обреновца, која ће
заступати туженог у поступку све док се она или његов
пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца
туженом, а у смислу одредбе члана 79 –83. ЗПП-а.
П. број 510/18  – Из Основног суда у Обреновцу.

19-18072
ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Основни суд у Панчеву, П. број 875/18 поступајући по тужби тужиоца НИС АД Нови Сад против туженог Ритопечки Милана из Панчева, Краља Милана
Обреновића 5, са боравиштем на адреси Краљевића
Марка 10, Панчево, сада на непознатом боравишту решењем од 16. априла 2019. године, а на основу одредби
члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП-а поставио је туженом
Ритопечки Милану привременог заступника адвоката
Кошић Бојана из Панчева.

Постављени привремени заступник заступаће туженог у поступку све док се тужени или његов пуномоћник не појави пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.
П. број 875/18  – Из Основног суда у Панчеву.

19-17770
ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ
Основни суд у Параћину, судија Слађана Крвавац,
у парници тужиоца Imopropertу Investments а.д. Београд, Дурмиторска 18, које заступа правни саветник
Никола Савковић, запослен код тужиоца, против туженика Синише Јанковића из Параћина, Бранка Крсмановића 100, сада на непознатој адреси у Београду, Љубице Јанковић из Параћина, Војводе Мишића 74б, стан 8,
Драгане Јанковић из Параћина, Војводе Мишића 74б
стан 8, сада на непознатој адреси у Београду и Милоша Јанковића из Параћина, Војводе Мишића 74б, стан
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 расправу 22. априла 2019. године, оглас.
Туженом Милошу Јанковићу из Параћина, Војводе
Мишића 74б, стан 8, сада на непознатој адреси у иностранству за привременог заступника поставља се адв.
Марко Ракић из Параћина, Сутјеска 44.
Привремени заступник има у поступку за који је
постављен сва права и дужности законског заступника,
а ово право ће вршити док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом.
Трошкове привременог заступника сносиће тужилац.
5. П. број 1112/18  – Из Основног суда у Параћину.

19-17755

Основни суд у Параћину, судија Слађана Крвавац,
у парници тужиоца Imoproperty Investments а.д. Београд, Дурмиторска 18, које заступа правни саветник
Никола Савковић, запослен код тужиоца, против туженика Синише Јанковића из Параћина, Бранка Крсмановића 100, сада на непознатој адреси у Београду, Љубице Јанковић из Параћина, Војводе Мишића 74б стан 8,
Драгане Јанковић из Параћина, Војводе Мишића 74б
стан 8, сада на непознатој адреси у Београду и Милоша Јанковића из Параћина, Војводе Мишића 74б, стан
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 расправу 22. априла 2019. године, оглас.
Туженом Синиши Јанковићу из Параћина, Бранка
Крсмановића 100, сада на непознатој адреси у Београду, за привременог заступника поставља се адв. Иван
Ристић из Параћина, Царице Милице 3.
Привремени заступник има у поступку за који је
постављен сва права и дужности законског заступника
а ово право ће вршити док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом.
Трошкове привременог заступника сносиће тужилац.
5. П. број 1112/18  – Из Основног суда у Параћину.

19-17756
ОСНОВНИ СУД У ПИРОТУ
Основни суд у Пироту, као првостепени парнични, судија Наташа Манчић, у правној ствари тужиоца
Љубисављевић Ивана из Беле Паланке, кога заступа
адв. Вујица Петковић из Беле Паланке, против туженог
Стојановић Љубомира из Француске, ради утврђивања
заоставштине, донео је 6. маја 2019. године, решење.
Туженом Стојановић Љубомиру из Француске,
поставља се привремени заступник, адвокат Алексић
Батица 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 тужилац.
7. П. број 380/18  – Из Основног суда у Пироту.
19-18654
ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ
Основни суд у Пожеги, у парници тужиоца Симеуновић Љубише из Нових Бановаца, Бранка Ћопића б.б.,
против туженог Тотка Тотева из Бугарске са последњим
боравиштем Нови Бановци, Бранка Ћопића б.б., сада
непознатог боравишта и пребивалишта, ради утврђивања, 5. априла 2019. године издао је оглас.
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Решењем Основног суда у Пожеги 6 П-228/19 од 5.
априла 2019. године, на основу члана 81. ст. 1. и 2. тач. 4.
и 5. ЗПП-а туженој је постављен привремени заступник
Драгана Атанасијевић адвокат из Пожеге која ће вршити
права и дужности законског заступника и предузимати
парничне радње у поступку, све док се тужена или њен
пуномоћник не појаве пред судом или док орган старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.
6. П. број 228/19  – Из Основног суда у Пожеги.
19-18659
ОСНОВНИ СУД У СЕНТИ
Основни суд у Сенти, поступајући по судији Љиљани Хречук Михаљев као председнику већа, у правној ствари тужиоца Балинт Чабе из Кевија, М. Тита
13а, чији је пуномоћник адв. Александар И. Ђорђевић
из Сенте, против туженог Марјановић Габријеле из
Чантавира, Ослободилачка 23, чији је пуномоћник адв.
Анђeлић Даринка из Чантавира, ради измене одлуке
о вршењу родитељског права, а полазећи од одредбе
члана 266. став 3. Породичног закона као и члана 265.
истог закона, 10. априла 2019. године, донео је решење.
Млт. Балинт Балажу који је рођен 16. априла 2006.
године, ЈМБГ 1604006820014 заједничком детету парничних странака, а ради обавештавања млт. детета у
вези са парничним предметом Основног суда Сента,
Посл. бр. 1П2 47/2019 тужиоца Балинт Чабе из Кевија,
М. Тита 13а, против тужене Марјановић Габријеле из
Чантавира Ослободилачка 23, ради измене одлуке о вршењу родитељског права, као и ради права млт. детета
да непосредно изрази своје мишљење у овом парничном поступку где се одлучује о измени одлуке у вези
вршења родитељског права над млт. Малинт Балажом,
поставља се колизиони старатељ адв. Гебелеш Игор
адв. из Сенте, Поштанска 76, у парничном предмету
Основног суда у Сенти под Посл. б. 1 П2. 47/2019.
Колизиони старатељ млт. Балинт Балажа као заступник млт. Балинт Балажа као детета које је способно да
формира своје сопствено мишљење, дужан је да се стара
да дете благовремено добије сва обавештења која су му
потребна, да млт. детету пружи објашњења која се тичу
могућих последица акта који он предузима, као и да пренесе суду мишљење детета ако дете није непосредно изразило мишљење пред судом, осим ако би то очигледно
било у супротности са најбољим интересима детета.
Трошкови постављања колизионог старатеља падају на терет буџетских средстава суда.
1. П2. број 47/2019  – Из Основног суда у Сенти.

19-18219
ОСНОВНИ СУД У СЈЕНИЦИ
Основни суд у Сјеници, судија Самира Ченгић,
поступајући у парници тужиоца Малићевић Елвиса из
Сјенице, против тужене Молдован Дорице из Румуније, која се налази на непознатој адреси, ради развода
брака донео је 14. маја 2019. године, издаје оглас.
Решењем овог суда П2. број 52/19 од 14. маја 2019.
године, туженој Молдован Дорици из Румуније, која се
налази на непознатој адреси, постављен је привремени
заступник Хаџић Исмет , 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.
П2. број 52/19  – Из Основног суда у Сјеници.

19-18450
ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ
Основни суд у Сомбору, судија Булатовић Рада, у
ванпарничном поступку правној ствари предлагача Поповић Ивоне из Сомбора од 15. јуна 2017. године, ради
амортизације чека, на основу члана 23. став 1. тачка 14.
Закона о чеку у вези са чланом 90. ст. 3. и 4. Закона о
меници, објављује оглас.
Позивају се сва лица код којих се налази чек серијског броја 0000006482331 издат од стране НЛБ банке
а.д. Београд, да се у року од 60 дана од објављивања
овог огласа јаве Основном суду у Сомбору са позивом
на број Р3. 636/17.
Уколико се у означеном року нико не јави на оглас,
Основни суд у Сомбору ће наведени чек огласити за
поништен.
Р3. број 636/17  – Из Основног суда у Сомбору.

19-18239
ОСНОВНИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ИНЂИЈИ
Пред Основним судом у Старој Пазови  – Судска
јединица у Инђији у току је оставински поступак иза

34 / 17. V 2019.
пок. Олуић Душана бив. из Инђије, Ђорђа Војновића
261, рођеног 12. јула 1935. године у месту Билишане,
Р. Хрватска, држављанина Р Србије, преминулог 7. новембра 2018. године у Инђији.
Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе
и то потомци оца оставиоца Олуић Петра и мајке оставиоца Олуић Зорке да се јаве овом суду у року од годину дана од дана објављивања овог огласа.
О. број 1676/18  – Из Основног суда у Старој Пазови, Судска јединица у Инђији. 
19-18447
ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ
Основни суд у Суботици по судији Весни Стјепановић у правној ствари тужитеља Бреар Николе из Бикова, Љубљанска 48, чији је пуномоћник адв. Драгиша
Татић из Суботице, против тужене Миланковић Розе из
Бикова, Салаш 142, тренутно на непознатом месту пребивалишта и боравишта, ради утврђена, доноси оглас.
Решењем овог суда 2 П. број 83/19 од 9. маја 2019.
године, овај суд је поставио туженој Миланковић Рози
из Бикова привременог заступника адвоката Дебељачки Ивану из Суботице, у овој правној ствари, која ће
заступати туженог све док се исти или његови пуномоћници не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.
2. П. број 83/19  – Из Основног суда у Суботици.

19-18380

Основни суд у Суботици по судији Весни Марковић, у ванпарничном поступку предлагачице Пелер
Илоне из Суботице, Луке Перковића 17, сада са адресом у Енглеској, 5 Pollard road, Bridgwater, TA6 4YA,
коју заступа Невенка Карањац Рацић, адвокат из Суботице, против противнице предлагача Патаки Терезе из
Суботице, сада на непознатом месту пребивалишта и
боравишта, ради проглашења несталог лица за умрло,
издао је 9. маја 2019. године, оглас.
Поставља се привремени заступник противници
предлагача Патаки Терези сада на непознатом месту
пребивалишта и боравишта у предмету Основног суда
у Суботици посл. број 14. Р2. 75/19.
За привременог заступника именује се Олга Радичевић Видаковић Хаднађ, адвокат из Суботице.
Привремени заступник предузимаће радње до
правноснажног окончања поступка који се води код
овога суда под Посл. број 14 Р2. 75/19 или док орган
старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.
14. Р2. број 75/19  – Из Основног суда у Суботици.

19-18390

Основни суд у Суботици у предмету који се води
под Пл. број 32/2019, ради развода брака поставља
туженом Небојши Живићу са непознатим пребивалиштем и боравиштем привремену заступницу Ситнију
Чипак Катић, адвоката из Суботице у складу са чланом
81. ЗПП-а који ће заступати туженог у поступку све док
се тужени или његов пуномоћник не појави пред судом,
односно док орган старатељства не обавести суд да је
поставио старатеља.
4. Пл. број 32/2019  – Из Основног суда у Суботици.

19-18433
ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ
Основни суд у Чачку, судија Марија Новаковић, у
правној ствари тужиоца Игора Секулића из Београда,
Радослава Срејовића 74Д, чији је пуномоћник Десимир
Мрдовић, адвокат из Београда, против туженог Радослава Коларевић из Чачка, Трнава б.б., ради испуњења обавезе и накнаде штете, вредност предмета спора
510.880,00 динара, ван расправе 7. фебруара 2019. године, донео је решење.
Туженом Радосаву Коларевићу из Чачка, Трнава
б.б., поставља се привремени заступник адвокат Марко
Томовић из Чачка, ради заступања у поступку по тужби
тужиоца Игора Секулића из Београда, против туженог
Радосава Коларевића из Чачка, Трнава б.б., ради дуга.
Привремени заступник предузимаће све парничне
радње док се странка, односно њен законски заступник
или пуномоћник не појави пред судом или док орган
старатељства не обавести суд да је туженом поставио
стараоца.
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
6. П. број 1472/17  – Из Основног суда у Чачку.

19-18075

9
ОСНОВНИ СУД У ШИДУ
Основни суд у Шиду, по судији Јели Мијатовић, у
правној ствари тужиоца Сердар Исе из Гибарца, Ловачка 25, кога заступа пуномоћник адв. Гордана Павловић
из Шида, против тужене Милашчевић Јање, непознатог
пребивалишта и боравишта, ради утврђења права својине одржајем в.с. 10.000,00 динара, 18. априла 2019.
године, издао је оглас.
Решењем овог суда посл. бр. 1П-74/2019 на основу
члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП, постављен је адв. Павел Туран из Шида за привременог заступника тужене
Милашчевић Јање из Гибарца, сада непознате адресе
пребивалишта и боравишта, а у парничном поступку
који се води код овог суда по тужби тужиоца Сердар
Исе из Гибарца, ради утврђења права својине одржајем.
Наведеним решењем је одређено да ће привремени
заступник туженог заступати у току поступка све док се
тужена или њен пуномоћник не појаве пред судом.
Оглас објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”, и на огласној табли суда на основу члана 83. ЗПП.
Поука: Против овог решења жалба није дозвољена.
1. П. број 74/2019  – Из Основног суда у Шиду.

19-17742
ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ
Ⅰ Усваја се завршни рачун стечајног дужника
Techno boх д.о.о., у стечају, Београд, Јужни булевар
10, матични број 20888164, ПИБ 107875541, поднет од
стране стечајног управника 11. марта 2019. године.
ⅠⅠ Утврђује се да је имовина стечајног дужника
мања од висине трошкова стечајног поступка, па се
закључује стечајни поступак над стечајним дужником
Techno boх д.о.о., у стечају, Београд, Јужни булевар 10,
матични број 20888164, ПИБ 107875541.
ⅠⅠⅠ Налаже се стечајном управнику да угаси текуће
рачуне стечајног дужника, а из евентуално преосталих
средстава покрије настале трошкове.
ⅠⅤ Налаже се Агенцији за привредне регистре,
Београд, Бранкова 25, да по правоснажности овог решења изврши брисање стечајног дужника Techno boх
д.о.о., у стечају, Београд, Јужни булевар 10, матични
број 20888164, ПИБ 107875541, из регистра привредних субјеката.
Ⅴ Налаже се РС, Министарству финансија  – Пореска управа  – Филијала Врачар, Његошева 77, да по
правноснажности овог решења брише порески идентификациони број стечајног дужника 107875541 из Регистра пореских обвезника.
ⅤⅠ По правноснажности овог решења и по предатом извештају стечајног управника уз доставу доказа
о уништењу печата стечајног дужника, суд ће донети
посебно решење о разрешењу дужности стечајног
управника.
ⅤⅠⅠ Оглас о закључењу поступка стечаја биће објављен на огласној табли суда и у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
10. Ст. број 163/2018  – Из Привредног суда у Бео19-17740
граду. 

Одређује се треће допунско испитно рочиште за
испитивање потраживања поверилаца у поступку стечаја над Грађевинским предузећем „Алпине” д.о.о. у
стечају Београд, Булевар краља Александар 70, мат. бр.
17316257, ПИБ 100123483. Рочиште ће се одржати 24.
јуна 2019. године у 11.00 часова у Привредном суду у
Београду, Масарикова 2, судница 110/спрат I .
Позивају се стечајни управник и повериоци да
присуствују трећем допунском испитном рочишту.
11. Ст. број 191/2017  – Из Привредног суда у Београду. 
19-17744

Привредни суд у Београду, стечајни судија Љиљана Вуковић, у поступку стечаја над стечајним дужником „TMC Taktikadesign” д.о.о. у стечају, Београд, Генерала Ханриса 11, MБ 07489625, ПИБ 100382167, донео
је, ван рочишта, 7. маја 2019. године, решење.
I Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја
над стечајним дужником „TMC Taktikadesign” д.о.о. у
стечају, Београд, Генерала Ханриса 11, МБ 07489625,
ПИБ 100382167 на ком се:
1. расправља о завршном рачуну стечајног управника;
2. расправља о коначним захтевима за исплату награде стечајног управника;
3. подносе примедбе на завршни рачун или на поднете захтеве за исплату накнада и награда;

4. одлучује о нерасподељеним деловима деобне масе;
5. одлучује о другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
II Завршно рочиште ће се одржати 28. маја 2019.
године, у 11.30 часова у Привредном суду у Београду,
Масарикова 2, судница број 130, први спрат.
III Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику Рeпублике Србије”.
6. Ст. број 249/2018  – Из Привредног суда у Београду. 
19-17771

I Усваја се завршни рачун стечајног управника
који је достављен суду 29. марта 2019. године у поступку стечаја над стечајним дужником предузеће за
производњу, спољну и унутрашњу трговину Stone ART
д.о.о. у стечају Београд Светогорска 14, МБ 20526157,
ПИБ 106069852.
II Закључује се поступак стечаја без одлагања над
стечајним дужником предузеће за производњу, спољну
и унутрашњу трговину Stone ART д.о.о. у стечају Београд Светогорска 14 МБ 20526157, ПИБ 106069852
III Налаже се Агенцији за привредне регистре из
Београда, улица Бранкова бр. 25, да по правоснажности овог решења, изврши брисање стечајног дужника
Stone ART д.о.о. у стечају Београд Светогорска 14 МБ
20526157, ПИБ 106069852 из регистра привредних субјеката.
IV Налаже се Министарству финансија  – Пореској
управи Стари град да по правоснажности овог решења,
изврши брисање ПИБ стечајног дужника број 106069852
из јединственог регистра пореских обвезника.
V Налаже се Републичком заводу за статистику да
по правоснажности овог решења, изврши брисање из
своје евиденције стечајног дужника са матичним бројем 20526157.
VI Налаже се стечајном управнику да угаси рачун
стечајног дужника који се води код Банке Поштанске
штедионице број 200-2735320102033-36, а евентуално
расположива средства на рачуну пренесе на рачун судског депозита број 840-298802-02.
VII Решење о закључењу поступка стечаја објављено је на огласној табли суда даном доношења решења и биће објављено у „Службеном гласнику Републике Србије”.
VIII Налаже се стечајном управнику да наступањем правноснажности овог решења, уништи печат и
достави предлог за разрешење стечајног управника
Југовић Бранка услед закључења стечајног поступка.
8. Ст. број 139/2018  – Из Привредног суда у Београду. 
19-17772

Привредни суд у Београду је решењем 22. П.
3686/17 од 16. јануара 2019. године, на основу члана
81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, туженом Ined-Grafomedia
д.о.о. Београд, Сурчин, Војвођанска 224, у парници по
тужби тужиоца М-Т Group д.о.о. Београд, Подавалска
2б, чији је пуномоћник адвокат Гордана Добросављевић из Београда, Ратка Софијанића 5, против туженог
Ined-Grafomedia д.о.о. Београд, Сурчин, Војвођанска
224, ради накнаде штете, вредност предмета спора
723.942,96 динара, поставља се привремени заступник
адвокат Алексић М. Александар из Београда, Теразије
27, с тим да ће заступник туженог истог заступати док
се он или његов пуномоћник не појаве пред судом.
22. П. број 3686/2017  – Из Привредног суда у Бео19-17754
граду. 

Ⅰ Усваја се предлог Предузећа за инжењеринг,
пројектовање и услуге Технотермика плус д.о.о., Нови
Београд, за покретање поступка стечаја.
ⅠⅠ Отвара се поступак стечаја над стечајним дужником Предузећем за инжењеринг, пројектовање и
услуге Технотермика плус д.о.о., Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10и, локал 351, матични број
20527781, ПИБ 106071691.
ⅠⅠⅠ Утврђује се постојање стечајног разлога, трајније неспособности плаћања чланом 11. став 2. тачка
1. Закона о стечају.
ⅠⅤ За стечајног управника именује се Божо Јокић
из Београда, Гундулићев венац 10И.
Ⅴ Позивају се сви повериоци стечајног дужника
да у року од 45 дана од објављивања огласа о отварању
поступка стечаја над стечајним дужником у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве Привредном
суду у Београду, своја обезбеђена и необезбеђена потраживања.
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ⅤⅠ Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
ⅤⅠⅠ Одређује се прво поверилачко рочиште на
коме ће се расправљати о извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника за 7. јун 2019.
године, у 9.00 часова, које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, у судници број 114,
спрат Ⅰ.
ⅤⅠⅠⅠ Одређује се испитно рочиште за 5. јул 2019.
године у 9.00 часова које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, у судници 114, спрат Ⅰ.
ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним дужником биће објављен на огласној табли суда у
Београду, 23. априла 2019. године.
10. Ст. број 37/2019  – Из Привредног суда у Београду. 
19-17761

Привредни суд у Београду, донео је решење 4 Ст.
број 38/2019 од 22. априла 2019. године, којим:
Ⅰ Усваја се предлог предлагача  – дужника Предузеће за грађевинарство и инжењеринг „Грамис”
д.о.о., Београд, Вождовац, Крагујевачких ђака 9, МБ
17066471, ПИБ 102008838, од 25. фебруара 2019. године за покретање стечајног поступка над стечајним
дужником Предузеће за грађевинарство и инжењеринг
„Грамис” д.о.о., Београд, Вождовац, Крагујевачких
ђака 9, МБ 17066471, ПИБ 102008838.
ⅠⅠ Отвара се стечајни поступак над стечајним дужником Предузеће за грађевинарство и инжењеринг
„Грамис” д.о.о., Београд, Вождовац, Крагујевачких
ђака 9, МБ 17066471, ПИБ 102008838.
ⅠⅠⅠ Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања стечајног дужника.
ⅠⅤ Именује се за стечајног управника Бакић Драгослав из Београда.
Ⅴ Позивају се сви повериоци да у року од 120 дана
од објављивања огласа о отварању поступка стечаја
над стечајним дужником у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве Привредном суду у Београду,
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према
стечајном дужнику, писменом пријавом поднетом у два
примерка, са приложеним доказима о основаности потраживања.
ⅤⅠ Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
ⅤⅠⅠ Заказује се прво поверилачко рочиште на коме
ће се расправљати о извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника за 27. мај 2019. године, 11.30 часова, које ће се одржати у Привредном суду
у Београду, Масарикова 2, судница број 135, спрат Ⅰ.
ⅤⅠⅠⅠ Испитно рочиште заказује се за 16. септембар
2019. године у 12.00 часова које ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница број
135, спрат Ⅰ.
ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним дужником биће објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије” и на огласној табли суда.
4. Ст. број 38/2019  – Из Привредног суда у Београду.

19-17764

Привредни суд у Београду, донео је решење 4 Ст.
89/2019 од 22. априла 2019. године којим:
Ⅰ Усваја се предлог предлагача дужника Привредно друштво за посредовање и продају „NB Ribone” у
ликвидацији, Београд, Младеновац, Љуба Давидовића
58, МБ 20726784, ПИБ 107023028, од 9. априла 2019.
године, за покретање стечајног поступка над дужником Привредно друштво за посредовање и продају „NB
Ribone” у ликвидацији, Београд, Младеновац, Љуба
Давидовића 58, МБ 20726784, ПИБ 107023028.
ⅠⅠ Отвара се стечајни поступак над дужником Привредно друштво за посредовање и продају Привредно
друштво за посредовање и продају „NB Ribone” у ликвидацији, Београд, Младеновац, Љуба Давидовића 58,
МБ 20726784, ПИБ 107023028.
ⅠⅠⅠ Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања стечајног дужника.
ⅠⅤ Именује се за стечајног управника Саша Савић
из Београда.
Ⅴ Позивају се повериоци да у року од 120 дана од
објављивања огласа о отварању поступка стечаја над
стечајним дужником у „Службеном гласнику Републике
Србије” пријаве Привредном суду у Београду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, писменом пријавом поднетом у два примерка, са
приложеним доказима о основаности потраживања.
ⅤⅠ Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
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ⅤⅠⅠ Заказује се прво поверилачко рочиште на коме
ће се расправљати о извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника за 27. мај 2019. године, у 12.00 часова, а које ће се одржати у Привредном
суду у Београду, Масарикова 2, судница 135, спрат Ⅰ.
ⅤⅠⅠⅠ Испитно рочиште заказује се за 16. септембар
2019. године, у 13,00 часова, које ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 135,
спрат Ⅰ.
ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним дужником биће објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије” и на огласној табли суда.
4. Ст. број 89/2019  – Из Привредног суда у Београду.

19-17768

Ⅰ Отвара се поступак стечаја над „Бизнис журнал”
д.о.о. Београд, Врачар, Симе Игуманова 16, матични
број 20000333, ПИБ 111187570 на предлог стечајног
дужника од 4. априла 2019. године.
ⅠⅠ Утврђује се постојање стечајног разлога презадужености.
ⅠⅠⅠ Именује се за стечајног управника Мира Штављанин из Београда, Петефијева 53/25.
ⅠⅤ Налаже се заступнику дужника да изврши примопредају дужности са стечајним управником у време
и месту које стечајни управник одреди и то тако што ће
му предати печате, сву документацију и сву непокретну
и покретну имовину стечајног дужника, као и пословни простор који користи на даље чување и управљање.
Ⅴ Позивају се сви повериоци да у року од 120 дана
од објављивања огласа о отварању поступка стечаја над
стечајним дужником у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве Привредном суду у Београду своја
обезбеђена и необезбеђена потраживања.
ⅤⅠ Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
ⅤⅠⅠ Одређује се испитно рочиште за 19. септембар
2019. године у 11.30 часова, које ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 125,
спрат Ⅰ.
ⅤⅠⅠⅠ Одређује се прво поверилачко рочиште на коме
ће се расправљати о извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника за 20. јун 2019. године
у 11.00 часова, а које ће се одржати у Привредном суду у
Београду, Масарикова 2, судница 125, спрат Ⅰ.
ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним дужником биће објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије” и на огласној табли суда 23. априла
2019. године.
3. Ст. број 83/2019  – Из Привредног суда у Београду.

19-17769

Привредни суд у Београду, судија Мирјана Јовановић, као судија појединац, решавајући у правној ствари
тужиоца Unicredit bank а.д. Београд, Рајићева 27 –29,
кога заступа Рајна Андрић адвокат из Београда, Кнеза
Михаила 1 –3, против туженог Necline д.о.о. Предузеће за производњу, промет и услуге Нови Сад, Булевар
краља Петра Првог 40, ради дуга, вредност предмета
спора 283.959,02 динара, донео је ван рочишта 4. априла 2019. године, решење.
Ⅰ Поставља се туженом Necline д.о.о. Предузеће за
производњу, промет и услуге Нови Сад, Булевар краља
Петра Првог 40, за привременог заступника Андрић
Р. Марко, адвокат из Београда, Мајке Јевросима 10/3,
у поступку овог суда, који се води под бројем 25 П.
6031/2018.
ⅠⅠ Постављени привремени заступник ће заступати
туженог у поступку све док се тужени или његов пуномоћник не појави пред судом.
ⅠⅠⅠ Постављени привремени заступник у поступку
овог суда, који се води под бројем 25 П. 6031/2018 има
сва права и дужности законског заступника туженог.
ⅠⅤ Констатује се да ће оглас о постављању привременог заступника туженом бити објављен на огласној
табли суда и у „Службеном гласнику Републике Србије”.
25. П. број 6031/2018  – Из Привредног суда у Бео19-18080
граду. 

Привредни суд у Београду, донео је решење број 6
Ст-9/2019, 22. априла 2018. године, које гласи:
Ⅰ Поставља се Марина Мишић, адвокат из Београда, Добринска 7, из Београда, за привременог заступника стечајног дужника Друштво за производњу, промет и услуге, намештаја „Хармонија” д.о.о., Београд,
Барајево, МБ 20611715, ПИБ 106482467.
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ⅠⅠ Овлашћења привременог заступника престају када се отвори стечајни поступак над стечајним
дужником Друштво за производњу, промет и услуге,
намештаја „Хармонија” д.о.о. Београд, Барајево, МБ
20611715, ПИБ 106482467.
ⅠⅠⅠ Трошкови заступања падају на терет стечајног
дужника.
6. Ст. број 9/2019  – Из Привредног суда у Београду.

19-17758

I Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја
над стечајним дужником „Bomman-NF” д.о.о. у стечају из Београда, Аугуста Цесарца 5, МБ 20306840, ПИБ
110142139 за 31. мај 2019. године у 11.00 часова, које
ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 135, I спрат.
II Позивају се повериоци и стечајни управник да
приступе на заказано рочиште.
III Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
4. Ст. број 233/2017  – Из Привредног суда у Београду. 
19-18221

Привредни суд у Београду, донео је Решење 4 Ст.
666/20111 од 09. маја 2019. године, које гласи:
Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја
на стечајним дужником „Југобиро” у стечају, Београд,
Уралска 9, МБ 07008341, ПИБ 101821972 које ће се
одржати 13. јуна 2019. године у 11.00 часова у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница број
135, спрат I.
Решење објавити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Републике Србије”.
4. Ст. број 666/20111  – Из Привредног суда у Београду. 
19-18222

Привредни суд у Београду у предмету 9 Ст.
60/2014, 19. aприла 2019. године, донео је решење:
I Усваја се завршни рачун од 10. априла 2019. године стечајног управника стечајног дужника ,,Куба”
д.о.о. у стечају, Београд, Булевар краља Александра
број 561, МБ 6718515, ПИБ 100005045 у целости, па се
утврђује:
 – преостала имовина стечајног дужника која није
уновчена у поступку продаје и није обухваћена приливима, у вредности од 26.706.313,41 динар;
 – трошкови стечајног поступка и обавезе стечајне
масе у укупном износу од 15.130,90 динара.
II Одређује се коначна награда стечајном управнику Рашку Госпићу из Београда у износу од 5.000,00
динара.
III Закључује се поступак стечаја над стечајним
дужником ,,Куба” д.о.о. у стечају, Београд, Булевар краља Александра 561, МБ 6718515, ПИБ 100005045.
IV Налаже се Републичком заводу за статистику,
да пo правоснажности овог Решења, из своје евиденције брише ,,Куба” д.о.о. у стечају, Београд, Булевар
краља Александра 561, МБ 6718515, ПИБ 100005045.
V Налаже се Агенцији за привредне регистре из
Београда, да пo правоснажности овог решења, брише из регистра привредних друштава ,,Куба” д.о.о. у
стечају, Београд, Булевар краља Александра 561, МБ
6718515, ПИБ 100005045.
VI Налаже се Министарству финансија Пореска
управа Савски венац, да пo правоснажности овог решења, из евиденције пореских обвезника брише дужника
,,Куба” д.о.о. у стечају, Београд, Булевар краља Александра 561, МБ 6718515, ПИБ 100005045.
VII Налаже се стечајном управнику да угаси текуће рачуне стечајног дужника, који се воде код пословних банака.
VIII Налаже се Управи јавних прихода града Београда, Секретаријат за финансије општине Савски венац,
да пo правоснажности овог решења, из евиденције пореских обвезника брише дужника ,,Куба” д.о.о. у стечају,
Београд, Булевар краља Александра 561, МБ 6718515.
IX Одређује се намирење разлучног повериоца „HoldCo Two” д.о.о. Београд, Косовска 10, МБ
21332836, преносом у својину залиха керамичке робе
ускладиштених у закупљеном магацину у Младеновцу,
а по списку који је саставни део завршног извештаја
стечајног управника, укупне вредности 26.706.313,41
динар (табела 1 и табела 2), а према налазу судског вештака Јаноши Емила од 15. маја 2015. године.
X Налаже ce стечајном управнику Рашку Госпићу
да наступањем правноснажности овог Решења уништи
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печат стечајног дужника и достави предлог за разрешење стечајног управника услед закључења стечајног
поступка.
XI Оглас о закључењу поступка биће истакнут на
огласној табли суда и објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
9. Ст. број 60/2014  – Из Привредног суда у Београду.

19-18255

I Обуставља се стечајни поступак према стечајном дужнику „Тарго телеком” д.о.о. у стечају из Београда, Ђорђа Станојевића 12/3, МБ 20525134, ПИБ
106044736, због продаје стечајног дужника као правног
лица, купцу Madison Debt Holdings S.a.r.l. 26 boulevard
Royal 2449, Luxemburg, за износ од 19.000.000,00 EUR
у динарској противвредности обрачунато по средњем
курсу НБС на дан продаје.
II Наставља се стечајни поступак у односу на Стечајну масу „Тарго телеком” д.о.о. из Београда, Ђорђа
Станојевића 12/3, ради намирења поверилаца стечајне
масе.
III Налаже се надлежним регистрима да изврше
упис права својине над продатим правним лицем и
брисање свих терета насталих пре извршене продаје,
односно упис других права стечених продајом, без обзира на раније уписе и терете, као и без икаквих обавеза насталих пре извршене купопродаје, укључујући
и пореске обавезе према привредним субјектима, пружаоцима услуга од општег интереса који се односе на
купљену имовину.
IV За заступника Стечајнa масa „Тарго телеком”
д.о.о. из Београда, Ђорђа Станојевића 12/3, именује се
стечајни управник Мироска Радовић.
V Новац добијен од купопродајне цене стечајног
дужника као правног лица улази у Стечајна маса „Тарго
телеком” д.о.о. из Београда, Ђорђа Станојевића 12/3,
као и евентуална имовина која није била предмет процене Института за економику и финансије из Београда
који је извршио процену на дан 30. септембра 2016.
године за потребе продаје дужника као правног лица.
VI Налаже се стечајном управнику Мироски Радовић да изради печат Стечајна маса „Тарго телеком”
д.о.о. из Београда, Ђорђа Станојевића 12/3.
VII Овлашћује се стечајни управник Мироска
Радовић из Београда да код Агенције за привредне
регистре изврши регистрацију стечајне масе, као и да
код осталих надлежних органа предузме све потребне
радње ради промене података у вези додељивања новог
матичног броја Стечајног маси и промене података у
вези са носиоцем, односно корисником Пореског идентификационог броја и текућег рачуна Стечајна маса
„Тарго телеком” д.о.о. из Београда, Ђорђа Станојевића
12/3и уписа тих промена у регистре надлежних органа.
VIII Налаже се стечајном управнику, да по правоснажности овог решења обави наведене послове у
складу са Законом о стечају и другим прописима.
3. Ст. број 121/2015  – Из Привредног суда у Бео19-18256
граду. 

Привредни суд у Београду у предмету 9 Ст.
84/2019, од 22. априла 2019. године, донео је решење.
I Отвара се поступак стечаја над „Мермотерм” д.о.о. Београд, Ломина 42, МБ 07436289, ПИБ 100124441,
по предлогу предлагача  – стечајног дужника „Мермотерм” д.о.о. Београд, Ломина 42, МБ 07436289, ПИБ
100124441, од 4. априла 2019. године.
II Утврђује се постојање стечајног разлога трајнија неспособност плаћања.
III Именује се за стечајног управника Предраг
Шофранац из Београда.
IV Налаже се заступнику дужника да изврши примопредају дужности са стечајним управником у време
и месту које стечајни управник одреди и то тако што ће
му предати печате, сву документацију и сву непокретну
и покретну имовину стечајног дужника, као и пословни простор који користи на даље чување и управљање.
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”
пријаве Привредном суду у Београду своја обезбеђена
и необезбеђена потраживања.
VI Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
VII Одређује се испитно рочиште за 15. новембар
2019. године у 11.00 часова, које ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 126, спрат I.
VIII Одређује се прво поверилачко рочиште на коме ће се расправљати о извештају о
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економско-финансијском положају стечајног дужника
и одржати прва седница скупштине поверилаца за 31.
мај 2019. године у 11.00 часова, а које ће се одржати
у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница
126, I спрат.
IX Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним дужником биће објављен на огласној табли суда.
9. Ст. број 84/2019  – Из Привредног суда у Београду.

19-18258

Привредни суд у Београду, у предмету 6 СТ. 126/2017,
8. маја 2019. године, донео је решење:
I Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја над стечајним дужником „Монета”, д.о.о. у стечају,
Београд, Булевар краља Александра 84, МБ 06031331,
ПИБ 100294136, на ком се:
1. расправља о завршном рачуну стечајног управника;
2. расправља о коначним захтевима за исплату награде стечајног управника;
3. подносе примедбе на завршни рачун или на поднете захтеве за исплату накнада и награда:
4. одлучује о нерасподељеним деловима стечајне
масе;
5. одлучује о другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
II Завршно рочиште ће се одржати 30. маја 2019.
године, у 11.00 часова у Привредном суду у Београду,
Масарикова 2, судница број 130, први спрат.
III Решење објавити на огласној табли Суда и у
„Службеном гласнику РС”.
6. Ст. број 126/2017  – Из Привредног суда у Београду. 
19-18409

Привредни суд у Београду, у предмету 9 Ст.
111/2016, 9. маја 2019. године, донео је решење.
I Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја
над стечајним дужником „Велас” д.о.о. у стечају Београд  – Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 10и, матични број 17319736 ПИБ 100058147, у смислу члана
13. став 2. Закона о стечају на коме ће се:
1. расправљати о завршном рачуну стечајног
управника;
2. расправљати о коначним захтевима за исплату
награде стечајног управника;
3. подносе примедбе за завршни рачун или на поднете захтеве за исплату накнаде и награде;
4. одлучује о нерасподељеним деловима деобне
масе и
5. одлучује о другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
II Завршно рочиште ће се одржати 6. јуна 2019.
године у Привредном суду у Београду, Масарикова 2,
судница 126/I, са почетком у 11.00 часова.
III Уколико повериоци или стечајни дужник поднесу захтев за даље спровођење поступка дужни су да
по налогу стечајног судије положе средства неопходна
за покриће трошкова стечајног поступка.
IV Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
9. Ст. број 111/2016  – Из Привредног суда у Бео19-18434
граду. 

Привредни суд у Београду, стечајни судија, одлучујући о предлогу предлагача, ликвидационог управника дужника Слободана Николића, Београд-Вождовац, Божићна 10а, ЈМБГ 0705951710400, за покретање
поступка стечаја над дужником Предузеће за трговину
и услуге eхport-import „Lussti” d.о.о. у ликвидацији,
Београд, Божићна 10, МБ 20208295, ПИБ 104662464,
донео је дана 25. априла 2019. године, у предмету 8. Ст.
број 52/2019 решење.
Ⅰ Усваја се предлог предлагача ликвидационог
управника дужника Слободана Николића, Београд-Вождовац, Божићна 10а, ЈМБГ 0705951710400 од 6. марта
2019. године, за покретање поступка стечаја над дужником Предузеће за трговину и услуге eхport-import
„Lussti” d.о.о. у ликвидацији, Београд, Божићна 10, МБ
20208295, ПИБ 104662464.
ⅠⅠ Отвара се стечајни поступак над дужником Предузеће за трговину и услуге eхport-import „Lussti” d.о.о.
у ликвидацији, Београд, Божићна 10, МБ 20208295,
ПИБ 104662464.
ⅠⅠⅠ Стечајни разлог је презадуженост дужника.
ⅠⅤ Именује се за стечајног управника Марић Бранко из Београда, Крушедолска 1.

Ⅴ Позивају се повериоци да у року од 120 дана
од објављивања огласа о отварању поступка стечаја
над стечајним дужником у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве Привредном суду у Београду,
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према
стечајном дужнику, писменом пријавом поднетом у два
примерка, са приложеним доказима о основаности потраживања.
ⅤⅠ Позивају се дужници стечајног дужника да испуне своје обавезе према стечајној маси.
ⅤⅠⅠ Заказује се прво поверилачко рочиште на коме
ће се расправљати о извештају о економско-финансијском положају стечајног дужника за 30. јуни 2019. године, у 9.30 часова, које ће се одржати у Привредном суду
у Београду, Масарикова 2, судница број 211, спрат ⅠⅠ.
ⅤⅠⅠⅠ Испитно рочиште заказује се за 26. септембар
2019. године у 11.30 часова, које ће се одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница број
211, спрат ⅠⅠ.
ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним дужником биће објављен у „Службеном гласнику
Републике Србије” и на огласној табли суда.
8. Ст. број 52/2019  – Из Привредног суда у Београду.
19-18661

Привредни суд у Београду, стечајни судија Љиљана Вуковић у поступку стечаја над Друштво за производњу силикона и атхезитива „Прва Искра  – Вишња
Продукт”, д.о.о. Барич, у стечају, Барич, Баричка река
б.б., на рочишту одржаном дана 7. маја 2019. године,
донео је решење.
Ⅰ Усваја се завршни извештај и завршни рачун
стечајног управника у поступку стечаја над стечајним
дужником Друштво за производњу силикона и атхезитива „Прва Искра  – Вишња Продукт”, д.о.о. Барич, у
стечају, Барич, Баричка река б.б., МБ 20225793, ПИБ
104727906.
ⅠⅠ Закључује се поступак стечаја без одлагања
над стечајним дужником Друштво за производњу силикона и атхезитива „Прва Искра  – Вишња Продукт”,
д.о.о. Барич, у стечају, Барич, Баричка река б.б., МБ
20225793, ПИБ 104727906.
ⅠⅠⅠ Наставља се стечајни поступак према стечајној
маси стечајног дужника Друштво за производњу силикона и атхезитива „Прва Искра  – Вишња Продукт”, д.о.о. Барич, у стечају, Барич, Баричка река б.б., коју чини
парнични предмет П1. број 2087/11.
ⅠⅤ За заступника стечајне масе именује се стечајни управник Милош Боровчанин из Београда, Проте
Матеје 40а.
Ⅴ Налаже се Агенцији за привредне регистре из Београда да, по правноснажности овог решења, изврши брисање стечајног дужника Друштво за производњу силикона и атхезитива „Прва Искра  – Вишња Продукт”, д.о.о.
Барич, у стечају, Барич, Баричка река б.б., МБ 20225793,
ПИБ 104727906 из Регистра привредних субјеката.
ⅤⅠ Налаже се Министарству финансија  – Пореској
управи Обреновац да изврши брисање ПИБ стечајног
дужника 104727906 из јединственог регистра пореских
обвезника.
ⅤⅠⅠ Налаже се Републичком заводу за статистику
да, по правноснажности овог решења, изврши брисање из своје евиденције стечајног дужника са матичним
бројем 20225793.
ⅤⅠⅠⅠ Налаже се стечајном управнику да угаси рачун стечајног дужника који се води код Комерцијалне
банке бр. 205-243447-60.
ⅠХ Решење о закључењу поступка биће објављено
на О.Т. суда даном доношења решења и у „Службеном
гласнику Републике Србије”.
6. Ст. број 262/16  – Из Привредног суда у Београду.

19-18641

Привредни суд у Београду у предмету 9 Ст.
1130/2012, 9. маја 2019. године, донео је решење.
I Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја
над стечајним дужником Mosaic catering d.o.o. у стечају Београд  – Врачар, Maкензијева 81, матични број
20093170, ПИБ 104100959 на коме ће се:
1. расправљати о завршном рачуну стечајног
управника;
2. расправљати о коначним захтевима за исплату
награде стечајног управника;
3. подносе примедбе за завршни рачун или на поднете захтеве за исплату накнаде и награде;
4. одлучује о нерасподељеним деловима деобне
масе и
5. одлучује о другим питањима од значаја за банкротство стечајног дужника.
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II Завршно рочиште ће се одржати 4. јуна 2019.
године у Привредном суду у Београду, Масарикова 2,
судница 126/I, са почетком у 11.00 часова.
III Решење објавити на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику Републике Србије”.
9. Ст. број 1130/2012  – Из Привредног суда у Београду.
19-18667

I Усваја се завршни рачун стечајног дужника Привредно друштво за трговину и услуге, увоз и извоз
Twin Team d.o.o. Београд, ул. Риге од Фере бр.3 матични број 20372907, ПИБ број 105386110, поднет од стране стечајног управника 27.04.2019.године.
II Утврђује се да је имовина стечајног дужника
мања од висине трошкова стечајног поступка, па се
закључује стечајни поступак над стечајним дужником
Привредно друштво за трговину и услуге, увоз и извоз
Twin Team d.o.o. Београд, Риге од Фере 3 матични број
20372907, ПИБ број 105386110.
III Налаже се стечајном управнику да угаси текуће
рачуне стечајног дужника, а из евентуално преосталих
средстава покрије настале трошкове.
IV Налаже се Агенцији за привредне регистре,
Београд, Бранкова 25, да по правноснажности овог решења изврши брисање стечајног дужника Привредно
друштво за трговину и услуге, увоз и извоз Twin Team
d.o.o. Београд, Риге од Фере 3 матични број 20372907,
ПИБ број 105386110, из регистра привредних субјеката.
V Налаже се РС, Министарству финансија  – Пореска управа  – Филијала Стари град, Булевар деспота
Стефана 118, да по правноснажности овог решења брише порески идентификациони број стечајног дужника
105386110 из Регистра пореских обвезника.
По правноснажности овог решења и по предатом извештају стечајног управника уз доставу доказа
о уништењу печата стечајног дужника, суд ће донети
посебно решење о разрешењу дужности стечајног
управника.
Оглас о закључењу поступка стечаја биће објављен на огласној табли суда и у „Службеном гласнику
Републике Србије”.
10. Ст. број 178/2018  – Из Привредног суда у Бео19-18673
граду.
ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ
Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Милена Живковић, у поступку стечаја над „Europolis”
ДОО Месарци, општина Владимирци, матични број
20726989 ПИБ 107025533, донео је 9. маја 2019. године
следеће решење.
I Рочиште за одлучивање о предлогу и гласању о
плану заказује се за 14. јун 2019. године са почетком у
11.00 часова у Привредном суду у Ваљеву, Карађорђева
48 а, судница број 6.
II Позивају се повериоци да присуствују рочишту.
III Повериоци могу извршити увид у пречишћен
предлог унапред припремљеног плана реорганизације
у стечајној писарници Привредног суда у Ваљеву сваког радног дана од 8.00 до 15.00 часова, све до дана
одржавања рочишта
IV Позивају се заинтересована лица да све примедбе на предлог унапред припремљеног плана реорганизације којима оспоравају садржину плана реорганизације, а нарочито основ или висину планом
обухваћених потраживања, доставе стечајном дужнику
и надлежном суду, у року од 15 дана од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику републике Србије”.
Предлагач плана је у обавези да одговор на примедбе
достави надлежном суду у року од 15 дана од пријема
примедбе у суду.
V Гласање о плану реорганизације се врши у оквиру класа поверилаца.
VI Повериоци класе I не гласају за унапред припремљени план реорганизације. Ови повериоци биће у
потпуности исплаћени до дана примене плана.
VII Повериоце класе II су повериоци који имају
потраживања по основу јавних прихода не гласају за
унапред припремљени план реорганизације. Ови повериоци биће у потпуности исплаћени до дана примене
плана.
VIII Право гласа имају повериоци класе III и IV.
Стечајни судија по захтеву заинтересованих лица може
извршити процену потраживања за потребе гласања.
Када се гласање обавља писменим путем, без присуства на рочишту, правна лица морају да поднесу суду
гласачки листић потписан од статутарног заступника и
оверен печатом правног лица, а физичка лица и субјекти који немају својство правног лица достављају потписан гласачки листић пуним именом и презименом и

матичним бројем грађана оверен у суду. Уколико има
иностраних поверилаца гласачки листић мора да садржи регистарски број правног лица, односно број пасоша физичког лица. Гласачки листићи подносе се најкасније пре почетка рочишта.
IX План реорганизације се сматра усвојеним у
једној класи поверилаца, ако су за план реорганизације
гласали повериоци који имају обичну већину потраживања од укупних потраживања поверилаца у тој класи.
План реорганизације се сматра усвојеним ако га на
прописан начин прихвате све класе.
X Повериоци V класе су стечајни повериоци коју
чине повезана лица формирана у складу са чланом 165.
став 7. Закона о стечају и исти не гласају за унапред
припремљени план реорганизације. Ови повериоци
подлежу условном отпусту од 99% од укупне обавезе,
а остатак обавезе ће бити исплаћен једнократно у року
од шест месеци од дана почетка примене плана реорганизације и за ову класу није предвиђен обрачун и плаћање камата у периоду отплате.
XI Оглас о заказивању рочишта ради испитивања
испуњености услова за отварање поступка стечаја као
и обавештење о дану и часу када ће се одржати рочиште за одлучивање о предлогу и гласање о унапред
припремљеном плану реорганизације објавиће се на
огласној табли суда, у „Службеном гласнику Републике
Србије” и у дневном листу који се дистрибуирају на територији Републике Србије.
Рео. број 1/19  – Из Привредног суда у Ваљеву.
19-18665

Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Рада Вулетић, у поступку стечаја над „Нова Србијанка” д.о.о.
у стечају, Ваљево, Владике Николаја Велимировића 58,
13. маја 2019. године, донео је решење.
Допунско испитно рочиште у поступку стечаја
над „Нова Србијанка” д.о.о. у стечају, Ваљево, Владике Николаја Велимировића 58, матични број 20290226,
ПИБ 105003185, заказује се за 9. јул 2019. године са
почетком у 11.00 часова у Привредном суду у Ваљеву,
судница број 6, на које се позивају стечајни управник и
стечајни поверилац.
Решење објавити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Ст. број 584/12  – Из Привредног суда у Ваљеву.
19-18670
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ
Привредни суд у Зајечару и то судија Јелена Миленковић, као стечајни судија, у поступку стечаја над
стечајним дужником Предузеће за трговину, производњу и услуге „М2С промет” д.о.о., у стечају, Бор, Николе Пашића 36 МБ 20809868, ПИБ 107471218, ван рочишта, 14. маја 2019. године, донео је решење.
Заказује се допунско испитно рочиште код стечајног дужника Предузеће за трговину, производњу
и услуге „М2С промет” д.о.о., у стечају, Бор, Николе
Пашића 36 МБ 20809868, ПИБ 107471218, за дан 19.
јуна 2019. године, у 11.00 часова, које ће се одржати у
Привредном суду у Зајечару, судницa број 6.
Позивају се повериоци да приступе наведеном рочишту.
Ст. број 10/2018  – Из Привредног суда у Зајечару.
19-18669
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ
Решењем Привредног суда у Краљеву Ст. 34/2017
од 24. априла 2019. године заказано је допунско испитно рочиште у предмету стечаја који се спроводи
над стечајним дужникм Валве профил д.о.о. у стечају
Краљево за 21. јун 2019. године у 10.00 часова у згради
Привредног суда у Краљеву, судница 16.
3. Ст. број 34/2017  – Из Привредног суда у Краљеву.

19-18082
ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ
Привредни суд у Лесковцу, по стечајном судији Новици Николићу, донео је решење Ст. брoj 3182014 од 20.
фебруара 2019. године о закључењу стечајног поступка
над стечајним дужником Предузеће за унутрашњу и
спољну трговину, производњу и услуге експорт-импорт
Мита у стечају д.о.о., Врањска Бања, Јужноморавских
бригада б.б., ПИБ 100403214, МБ 17254375 и ово решење објавио на огласној табли суда 15. априла 2019. године са следећом садржином:
I Усваја се завршни рачун и извештај стечајног
управника стечајног дужника од 16. новембра 2018.
године.
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II Одређује се коначна награда за рад стечајног
управника у износу од 910.187,00 динара, који износ
је у досадашњем току стечајног поступка исплаћен на
име прелиминарне награде и награде на терет разлучних поверилаца, тако да нема преосталог износа награде за исплату.
ⅠⅠⅠ Oдобрава се стечајном управнику исплата
резервисаних средстава за намирење пре и после закључења стечајног поступка у износу од 1.331.013,68
динара.
ⅠⅤ Налаже се стечајном управнику да уплати на
депозитни рачун Привредног суда у Лесковцу износ од
10.274.367,10 динара резервисан за исплату потраживања по парници П. број 186/2015.
Ⅴ Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником Предузеће за унутрашњу и спољну трговину, производњу и услуге експорт-импорт Мита у стечају д.о.о., Врањска Бања, Јужноморавских бригада б.б.,
ПИБ 100403214, МБ 17254375.
Ⅴ Именује се стечајни управник Дејан Петковић
за заступника стечајне масе.
ⅤⅠ По правноснажности решења Агенција за регистрацију привредних субјеката извршиће брисање
стечајног дужника из регистра, а стечајни управник
предузме све радње ради гашења текућег рачуна, изврши брисање идентификационог броја код надлежне
Пореске управе, и изврши брисање код Републичког
завода за статистику стечајног дужника из Регистра о
разврставању по делатностима, те поднесе извештај
након свих изршених исплата и преузетих активности
ради окончања стечајног поступка.
ⅤⅠⅠ Решење о закључењу стечајног поступка истаћи на огласнoj табли суда и објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Оглас објављен на огласној табли суда 15. априла
2019. године.
2. Ст. број 31/2014  – Из Привредног суда у Лесковцу.

19-17775

Привредни суд у Лесковцу, и то судија Срђан
Цветковић, у парници тужиоца Предузеће за планирање и инжињеринг „Планком” д.о.о.  – у стечају, Лесковац, Косте Стаменковића 2, кога заступа Властимир
Симоновић адв. из Лесковца, против туженог Кхаркин
Владислав, непознатог боравишта и пребивалишта, са
последњом познатом адресом у Медвеђи, Јабланичка
б.б. ради дуга, поставио је туженом Кхаркин Владиславу привремног заступника Крстић Марицу адвоката
из Лесковца, Учитеља Јосифа 5, која ће га заступати у
овом поступку, све док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган старатељства не обавести суд да је туженом поставио старатеља.
1. П. број 607/2017  – Из Привредног суда у Ле19-17773
сковцу. 
ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ
Привредни суд у Нишу и то стечајни судија Горан
Контић, у поступку стечаја над стечајним дужником
MIN Holding co a.d. Progres Niš  – u stečaju, кога заступа
стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних
управника преко повереника Душанке Ћетковић, на завршном рочишту одржаном дана 6. маја 2019. године,
донео је следеће:
решење.
1. Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног управника стечајног дужника AD MIN
Holding Co „Progres” Niš  – u stečaju, за период од 13.
маја 2011. године до 4. априла 2019. године.
2. Одређује се коначна награда за рад стечајног
управника у износу од 1.486.477,81 динара од чега ће
се неисплаћени износ награде у износу од 1.261.477,81
динара има исплатити стечајном управнику по правноснажности решења о закључењу стечајног поступка.
3. Одређује се резервација средстава за намирење
неизмирених трошкова стечајног поступка и обавезе
стечајне масе насталих у периоду од 13. маја 2011. године до 4. априла 2019. године, у укупном износу од
350.152,40 динара.
4. Одређује се резервација средстава за намирење
трошкова који ће настати у периоду од 5. априла 2019.
године до окончања свих активности у стечајном поступку и брисања стечајног дужника из Регистра привредних субјеката, у укупном износу од 197.939,04
динара а који ће се исплатити у складу са врстом и износом насталог трошка.
5. Закључује се стечајни поступак над стечајним дужником AD MIN Holding Co „Progres” Niš  – u
stečaju, Шумадијска 1, матични број 07576196, ПИБ
100617892.
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6. Решење о закључењу објавити у „Службеном
гласнику Републике Србије” и на огласној табли суда у
складу са одредбама Закона о стечају.
3. Ст. број 66/2011  – Из Привредног суда у Нишу.

19-18086

Привредни суд у Нишу, судија Вања Серјeвић, у
правној ствари тужиоца, „Банковић” д.о.о. Сурдулица, Јадранска 16, кога по пуномоћју. заступа адвокат
Велимир Јакић из Београда, против туженог, „LTD
Pevac” д.о.о. Ниш, Медијана, Душана Поповића 22А,
ради враћања стеченог без основа, вредност спора
2.908.803,32 динара, донео је по службеној дужности,
ван рочишта за главну расправу, дана 13. мaja 2019. године следеће решење.
Поставља се привремени заступник туженом,
„LTD Pevac” д.о.о. Ниш, Медијана, Душана Поповића
22А, за заступање у овом спору.
За привременог заступника именује се адвокат
Снежана Барац из Ниша, ПЦ Душанов базар  – кула,
локал 202.
Одређује се рочиште за главну расправу у спору
мале вредности за 17. октобар 2019. године у 10.30 часова.
Упозорава се тужени, „LTD Pevac” д.о.о. Ниш,
Медијана, Душана Поповића 22А, да ће га привремени
заступник заступати у поступку све док се тужени или
његов заступник или пуномоћник не појаве пред судом.
3. П. број 128/19  – Из Привредног суда у Нишу.

19-18198

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Снежана
Пантић, у поступку одлучивања по предлогу предлагача Агроиндустријска комерцијална банка „АИК Банка”
АД Београд и предлагача Стечајна маса Акционарско
друштво за медицинско снабдевање и производњу „Срболек” АД Београд ,коју заступа адв. Арнаутовић М.
Радисав из Београда, Кнез Милетина 46/1 за покретање
стечајног поступка над стечајним дужником Матично
друштво за производњу, трговину и спољно трговински промет „Нини” ДОО из Ниша, Ваздухопловаца
б.б., матични број 07574851, ПИБ 100336769, поднетих
дана 24. јануара 2017. године и дана 5. 2017. године,
донео је дана 10.05.2019. године, решење.
Отвара се поступак стечаја над стечајним дужником Матично друштво за производњу, трговину
и спољно трговински промет „Нини” ДОО из Ниша,
Ваздухопловаца б.б., матични број 07574851, ПИБ
100336769.
Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања.
За стечајног управника именује се Звонко Бугарски са листе стечајних управника.
Позивају се повериоци да у року од 120 дана од
дана објављивања огласа о отварању стечајног поступка над стечајним дужником у „Службеном гласнику
Републике Србије”, пријаве овом суду своја обезбеђена
и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику
писменом пријавом поднетом у два примерка са приложеним доказима о основаности потраживања. Све пријаве потраживања поднете по истеку законског рока од
120 дана биће одбачене као неблаговремене.
Позивају се дужници стечајног дужника да одмах
испуне своје обавезе према стечајном дужнику.
Прво поверилачко рочиште заказује се за 24. јун
2019 године, са почетком у 11.00 часова, за које се сазива и седница Скупштине поверилаца и позивају се сви
повериоци да истој присуствују у судници број 9 Привредног суда у Нишу, ул. Светосавска 7а.
Рочиште за испитивање потраживања заказује се
за 30. октобар 2019 године са почетком у 11.00 часова у
судници број 9 Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.
Решење објавити на огласној и електронској огласној табли суда и доставити надлежним органима.
Ст. број 34/2019  – Из Привредног суда у Нишу.
19-18666

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Бранислава Панић, у стечајном поступку стечајног дужника MIN
Holding Co. AD za proizvodnju uređaja i opreme „Омin”,
Ниш  – у стечају, кога заступа стечајни управник Агенција
за лиценцирање стечајних управникa  – Центар за стечај,
Београд, преко повереника Душанкe Ћетковић, одлучујући о захтеву стечајног управника за заказивање завршног
рочишта, 13. маја 2019. године, донео је решење.
Одређује се завршно рочиште у стечајном поступку над стечајним дужником MIN Holding Co AD
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za proizvodnju uređaja i opreme „Омin”, Niš у стечају из
Ниша, за 27. мај 2019. године са почетком у 11.00 часова, у судници број 13, Привредног суда у Нишу.
Решење о одржавању завршног рочишта објавити
на огласној табли суда, на електронској огласној табли
и у „Службеном гласнику Републике Србије”.
4. Ст. број 102/2011  – Из Привредног суда у Нишу.
19-18674
ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ
Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка
Комшић, у поступку стечаја над дужником Астра Алеа
ДОО за трговину на велико и мало и спољнотрговинске послове у стечају Нови Сад, Железничка 26, МБ
08397309, ПИБ 100720374, по предлогу дужника од 12.
марта 2019. године, 7. маја 2019. године, доноси решење.
Заказује се завршно рочиште за 27. мај 2019. године са почетком у 9.30 часова.
Решење о заказивању завршног рочишта објављује се на огласној табли суда 7. маја 2019. године и електронској огласној табли 7. маја 2019. године.
2. Ст. број 28/2019  – Из Привредног суда у Новом
Саду. 
19-17732

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав
Куртек, у поступку стечаја над дужником ДОО Кнез
стил друштво за производњу, трговину и услуге Ветерник  – у стечају Ветерник, Саве Ковачевића 31, матични
број 20698829, ПИБ 106882487, дана 10. маја 2019. године доноси решење.
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника ДОО Кнез стил друштво за производњу, трговину и услуге Ветерник  – у стечају Ветерник,
Саве Ковачевића 31, матични број 20698829, ПИБ
106882487, према предлогу стечајног управника од 23.
априла 2019. године.
Утврђује се накнада трошкова стечајног управника у коначном износу од 10.000,00 динара.
Исплата накнаде трошкова стечајног управника до
висине расположивих средстава извршиће се стечајном
управнику након што буду исплаћени преостали трошкови, везани за закључење стечаја.
Закључује се стечајни поступак над стечајним дужником ДОО Кнез стил друштво за производњу, трговину и услуге Ветерник  – у стечају Ветерник, Саве Ковачевића 31, матични број 20698829, ПИБ 106882487.
1. Ст. број 139/2018  – Из Привредног суда у Новом
Саду. 
19-18140

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, 8. маја 2019. године
доноси решење.
Усваја се завршни извештај и завршни рачун
стечајног дужника Esse line preduzeće za proizvodnju
predmeta od kože DOO Veternik  – u stečaju Ветерник,
Војводе Бојовића 30, матични број 20246332, ПИБ
104829487, према предлогу стечајног управника од 23.
април 2019. године који је допуњен 8. маја 2019. године.
Утврђује се коначна накнада трошкова стечајног
управника у коначном износу од 13.712,50 динара.
Исплата накнаде трошкова стечајног управника до
висине расположивих средстава извршиће се стечајном
управнику након што буду исплаћени преостали трошкови, везани за закључење стечаја.
Закључује се стечајни поступак над стечајним дужником Esse line preduzeće za proizvodnju predmeta od
kože DOO Veternik  – u stečaju Ветерник, Војводе Бојовића 30, матични број 20246332, ПИБ 104829487.
1. Ст. број 15/2019  – Из Привредног суда у Новом
19-18233
Саду. 

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка
Комшић, у поступку стечаја над дужником Лазин Сокак д.о.о. у стечају Нови Сад, Лазе Телечког 14, МБ
21278645, ПИБ 109977813, по предлогу дужника од 11.
априла 2019. године, на рочишту одржаном 25. априла
2019. године, доноси решење.
Усваја се предлог предлагача Лазин сокак д.о.о. Нови
Сад, Лазе Телечког 14, МБ 21278645, ПИБ 109977813 за
покретање стечајног поступка над дужником.
Отвара се стечајни поступак над дужником Лазин
сокак д.о.о. у стечају Нови Сад, Лазе Телечког 14, МБ
21278645, ПИБ 109977813, стечајни разлог је презадуженост.

За стечајног управника именује се Радмила Лукач
из Новог Сада.
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 складу са чланом 111. Закона о стечају.
Обавештавају се заложни повериоци да су дужни
да у року за подношење пријаве потраживања обавесте
суд о заложном праву, уз достављање доказа о постојању заложног права и изјаве о износу новчаног потраживања према трећем лицу које је и којим правом
обезбеђено на дан отварања стечајног поступка, чиме
стичу својство странке, а најкасније у року од 120 дана
од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику
Републике Србије”, у складу са чланом 49. став 6. Закона о стечају.
Налаже се дужницима стечајног дужника да без одлагања измире своја дуговања према стечајном дужнику.
Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана
и Скупштина поверилаца заказује се за 29. мај 2019. године са почетком у 9.00 часова, у овом суду, Сутјеска 3,
приземље, судница број 7.
Испитно рочиште се заказује за 17. јун 2019. године, са почетком у 9.00 часова, у овом суду, Сутјеска 3,
приземље, судница број 7.
Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на
огласној табли Привредног суда у Новом Саду као и
на електронској огласној табли на дан 25. априла 2019.
године.
2. Ст. број 36/2019  – Из Привредног суда у Новом
19-18261
Саду. 

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка
Комшић, у поступку стечаја над дужником Аста гроуп ДОО за промет и услуге у стечају Нови Сад, Ђорђа
Зличића 32, МБ 08819882, ПИБ 103480661, по предлогу Агенције за осигурање депозита у име и за рачун
РС, од 22. фебруара 2019. године, на рочишту одржаном 7. маја 2019. године, доноси решење.
Заказује се завршно рочиште за 27. мај 2019. године са почетком у 11.00 часова.
Решење о заказивању завршног рочишта објављује се на огласној табли суда 7. маја 2019. године и електронској огласној табли 7. маја 2019. године.
2. Ст. број 21/2019  – Из Привредног суда у Новом
19-18262
Саду. 

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав
Куртек, у поступку стечаја над дужником Elektro sistem
M&G d.o.o. Novi Sad  – u stečaju, Нови Сад, Мичуринова 32, матични број 20899212, ПИБ 107931601, 10. маја
2019. године, доноси решење.
Усваја се завршни извештај и завршни рачун стечајног дужника Elektro sistem M&G d.o.o. Novi Sad
 – u stečaju, Нови Сад, Мичуринова 32, матични број
20899212, ПИБ 107931601, према предлогу стечајног
управника од 29. марта 2019. године.
Утврђује се коначна накнада трошкова стечајног
управника у коначном износу од 8.114,50 динара.
Исплата накнаде трошкова стечајног управника до
висине расположивих средстава извршиће се стечајном
управнику након што буду исплаћени преостали трошкови, везани за закључење стечаја.
Закључује се стечајни поступак над стечајним дужником Elektro sistem M&G d.o.o. Novi Sad  – u stečaju,
Нови Сад, Мичуринова 32, матични број 20899212,
ПИБ 107931601.
1. Ст. број 140/2018  – Из Привредног суда у Новом
19-18388
Саду. 

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка Комшић, у поступку стечаја над дужником DOO
MS Company Export-Import Petrovaradin у стечају, Петроварадин, Прерадовићева 25а, МБ 08755434, ПИБ
100803262, по предлогу Banca Intesa a.d. Београд, од
16. априла 2019. године, на рочишту одржаном дана 9.
маја 2019. године, доноси решење.
Усваја се предлог предлагача Banca Intesa a.d.
Beograd, од 16. априла 2019. године, за покретање стечајног поступка над дужником.
Отвара се стечајни поступак над дужником DOO
MS Company export-import Petrovaradin у стечају, Петроварадин Прерадовићева 25а, МБ 08755434, ПИБ
100803262, стечајни разлог је трајнија неспособност
плаћања.
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За стечајног управника именује се Иван Петровић
из Новог Сада.
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 складу са чланом 111. Закона о стечају.
Обавештавају се заложни повериоци да су дужни
да у року за подношење пријаве потраживања обавесте
суд о заложном праву, уз достављање доказа о постојању заложног права и изјаве о износу новчаног потраживања према трећем лицу које је и којим правом
обезбеђено на дан отварања стечајног поступка, чиме
стичу својство странке, а најкасније у року од 120 дана
од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику
Републике Србије”, у складу са чланом 49. став 6. Закона о стечају.
Налаже се дужницима стечајног дужника да без
одлагања измире своја дуговања према стечајном дужнику.
Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана
и Скупштина поверилаца заказује се за 13. јун 2019. године са почетком у 10.00 часова, у овом суду, Сутјеска
3, приземље, судница број 7.
Испитно рочиште се заказује за 3. јул 2019. године, са почетком у 11.00 часова, у овом суду Сутјеска 3,
приземље, судница број 7.
Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на
огласној табли Привредног суда у Новом Саду као и на
електронској огласној табли на дан 9. мај 2019. године.
2. Ст. број 40/2019  – Из Привредног суда у Новом
19-18451
Саду. 

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка Комшић, у поступку стечаја над дужником Žito
coor d.o.o. za ugostiteljstvo turizam i trgovinu Novi Sad
u stečaju Нови Сад, Балзакова 2, МБ 20361263, ПИБ
105602252, по предлогу дужника од 11. априла 2019.
године, на рочишту одржаном дана 9. маја 2019. године
доноси следеће решење.
Усваја се предлог предлагача Žito coor d.o.o. za
ugostiteljstvo turizam i trgovinu Нови Сад, од 11. априла 2019. године, за покретање стечајног поступка над
дужником.
Отвара се стечајни поступак над дужником Žito
coor d.o.o. za ugostiteljstvo turizam i trgovinu Novi Sad
u stečaju, Нови Сад, Балзакова 2, МБ 20361263, ПИБ
105602252, стечајни разлог је презадуженост.
За стечајног управника именује се Јадранка Гулан
из Новог Сада.
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 складу са чланом 111. Закона о стечају.
Обавештавају се заложни повериоци да су дужни
да у року за подношење пријаве потраживања обавесте
суд о заложном праву, уз достављање доказа о постојању заложног права и изјаве о износу новчаног потраживања према трећем лицу које је и којим правом
обезбеђено на дан отварања стечајног поступка, чиме
стичу својство странке, а најкасније у року од 120 дана
од дана објављивања огласа у „Службеном гласнику
Републике Србије”, у складу са чланом 49. став 6. Закона о стечају.
Налаже се дужницима стечајног дужника да без
одлагања измире своја дуговања према стечајном дужнику.
Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана
и Скупштина поверилаца заказује се за 11. јуни 2019.
године са почетком у 10.00 часова, у овом суду, Сутјеска 3, приземље, судница број 7.
Испитно рочиште се заказује за 27. јун 2019. године, са почетком у 9.30 часова, у овом суду Сутјеска 3,
приземље, судница број 7.
Оглас о отварању стечајног поступка истиче се
на огласној табли Привредног суда у Новом Саду као
и на електронској огласној табли на дан 9. маја 2019.
године.
2. Ст. број 37/2019  – Из Привредног суда у Новом
19-18452
Саду. 

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка Комшић, у поступку стечаја над дужником Vitalis
trade d.o.o. Novi Sad u stečaju, Нови Сад, Народног
фронта 23, МБ 08657432, ПИБ 100733562, по предлогу

17. V 2019. /
Raiffeisen bank ad Београд од 6. фебруара 2019. године
и по предлогу Erste bank a.d. Нови Сад, од 8. фебруара
2019. године, на рочишту одржаном дана 13. маја 2019.
године донео је следеће решење.
Усваја се предлог предлагача Raiffeisen bank a.d.
Београд од 6. фебруара 2019. године и предлог предлагача Erste bank ad Нови Сад, од 8. фебруара 2019. године, за покретање стечајног поступка над дужником.
Отвара се стечајни поступак над дужником Vitalis
trade d.o.o. Нови Сад у стечају, Нови Сад, Народног
фронта 23, МБ 08657432, ПИБ 100733562 стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања.
За стечајног управника именује се Нинослав Шимић из Новог Сада.
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 складу са чланом 111. Закона о стечају.
Обавештавају се заложни повериоци да су дужни
да у року за подношење пријаве потраживања обавесте
суд о заложном праву, уз достављање доказа о постојању заложног права и изјаве о износу новчаног потраживања према трећем лицу које је и којим правом
обезбеђено на дан отварања стечајног поступка, чиме
стичу својство странке, а најкасније у року од 120 дана
од дана објављивања огласа у Службеном гласнику Републике Србије, у складу са чланом 49. став 6. Закона
о стечају.
Налаже се дужницима стечајног дужника да без
одлагања измире своја дуговања према стечајном дужнику.
Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана
и Скупштина поверилаца заказује се за 19. јуни 2019.
године са почетком у 11.30 часова, у овом суду, Сутјеска 3, приземље, судница број 7.
Испитно рочиште се заказује за 15. јули 2019. године, са почетком у 11.30 часова, у овом суду Сутјеска
3, приземље, судница број 7.
Оглас о отварању стечајног поступка истиче се
на огласној табли Привредног суда у Новом Саду као
и на електронској огласној табли на дан 13. мај 2019.
године.
2. Ст. број 13/2019  – Из Привредног суда у Новом
19-18453
Саду. 

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка Комшић, у поступку стечаја над дужником MD
Commerce у стечају Нови Сад, Железничка 26, МБ
08791805, ПИБ 102963113, по предлогу ликвидационог
управника Милоша Дрмановића, кога заступа адвокат
Драган Миладиновић из Новог Сада, од 12. марта 2019.
године, дана 7. маја 2019. године доноси решење.
Заказује се завршно рочиште за 27. маја 2019. године са почетком у 9.00 часова.
Решење о заказивању завршног рочишта објављује се на огласној табли суда 7. маја 2019. године и електронској огласној табли 7. маја 2019 године.
2. Ст. број 27/2019  – Из Привредног суда у Новом
19-18553
Саду. 

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка Комшић, у поступку стечаја над дужником Општа земљорадничка задруга Обровац  – у стечају, МБ
08058083, ПИБ 100496629, Обровац, Краља Петра
Првог 72, по предлогу повериоца Келеч Небојше из
Обровца, кога заступа пуномоћник Штрбац Милан,
адвокат из Бачке Паланке, од 27. 2019. године, марта
на рочишту одржаном 7. маја 2019. године, донео је
решење.
Усваја се предлог предлагача Келеч Небојше, од
27. марта 2019. године, за покретање стечајног поступка над дужником.
Отвара се стечајни поступак над дужником Општа
земљорадничка задруга Обровац  – у стечају, Обровац,
Краља Петра Првог 72, МБ 08058083, ПИБ 100496629
стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања.
За стечајног управника именује се Игор Шобић из
Новог Сада.
Позивају се обезбеђени и необезбеђени повериоци
да пријаве своја потраживања у року од 60 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 складу са чланом 111. Закона о стечају.
Обавештавају се заложни повериоци да су дужни
да у року за подношење пријаве потраживања обавесте
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суд о заложном праву, уз достављање доказа о постојању
заложног права и изјаве о износу новчаног потраживања
према трећем лицу које је и којим правом обезбеђено на
дан отварања стечајног поступка, чиме стичу својство
странке, а најкасније у року од 120 дана од дана објављивања огласа у Службеном гласнику Републике Србије, у складу са чланом 49. став 6. Закона о стечају.
Налаже се дужницима стечајног дужника да без
одлагања измире своја дуговања према стечајном дужнику.
Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана
и Скупштина поверилаца заказује се за 11. јуни 2019.
године са почетком у 11.00 часова, у овом суду, Сутјеска 3, приземље, судница број 7.
Испитно рочиште се заказује за 23. јули2019. године, са почетком у 11.00 часова, у овом суду, Сутјеска 3,
приземље, судница број 7.
Оглас о отварању стечајног поступка истиче се
на огласнoj табли Привредног суда у Новом Саду, као
и на електронској огласној табли на дан 7. маја 2019.
године.
2. Ст. број 30/2019  – Из Привредног суда у Новом
Саду.
19-18672
ПРИВРЕДНИ СУД У ПАНЧЕВУ
Привредни суд у Панчеву, поступајући по судији Гордани Анић, као стечајном судији, у стечајном
поступку над стечајном масом стечајног дужника АД
„Игма” у стечају из Уљме, Ритска б.б., донео је дана 6.
маја 2019. године решење.
Одређује се завршно рочиште у стечајном поступку над стечајном масом стечајног дужника АД „Игма”
у стечају из Уљме, Ритска б.б., које ће се одржати 15.
јула 2019. године у 12.00 часова у сали 113/Ⅰ Привредног суда у Панчеву.
На завршном рочишту расправљаће се:
1. о завршном рачуну стечајног управника,
2. о коначним захтевима за исплату награде стечајног управника,
3. подносити примедбе на завршни рачун или на
поднете захтеве за исплату накнада и награда,
4. одлучивати о нерасподељеним деловима стечајне масе,
5. одлучивати о другим питањима од значаја за
банкротство стечајног дужника.
Сви повериоци сматрају се уредно позваним на
завршно рочиште објављивањем овог решења на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
3. Ст. број 13/2018  – Из Привредног суда у Панчеву.

19-18548

Привредни суд у Панчеву, поступајући по судији
Гордан Анић, у поступку стечаја над стечајним дужником ДОО „Агрожив-промет” у стечају из Панчева,
Стевана Шупљикца 40, матични број 20105364, ПИБ
104176974, на завршном рочишту одржаном 8. априла
2019. године донео је следеће решење.
Ⅰ Усваја се завршни рачун стечајног управника за
стечајног дућника ДОО „Агрожив-промет” у стечају из Панчева, Стевана Шупљикца 40, матични број
20105364, ПИБ 104176974 од 22. фебруара 2019. године.
ⅠⅠ Одређује се коначна висина награде стечајном
управнику у износу од 1.545.175,38 динара, од чега је исплаћен износ од 840.554,95 динара на име намирење разлучних поверилаца и износ од 200.000,00 динара на име
прелиминарне награде и одобрава се исплата неисплаћеног дела коначне награде стечајном управнику у износу
од 504.620,43 динара у свему према завршном рачуну.
ⅠⅠⅠ Одређује се коначни исплаћени трошкови стечајног управника у износу oд 122.821,00 динара.
ⅠⅤ Одобрава се резервација средства неопходних
за окончање поступка у износу од 11.200,00 динара.
Ⅴ Закључује се стечајни поступак над стечајним
дужником ДОО „Агрожив-промет” у стечају из Панчева, Стевана Шупљикца 40, матични број 20105364,
ПИБ 104176974.
ⅤⅠ Формира се стечајна маса, коју чини:
1. Пренети износ од 212.153,51 динар (остатак
имовине након деобе 223.353,51 умањен за резервисана средства од 11.200,00 динара),
2. Средства чија се наплата очекује деобом стечајне масе стечајног дужника ДОО „Агрожив ратарство”
у стечају Панчево и средства чија се наплата очекује
деобом стечајне масе стечајног дужника „Пешчара”
АД у стечају из Банатског Карловца.
ⅤⅠⅠ За заступника стечајне масе наведене у претходном ставу изреке, именује се стечајни управник
Милисав Мићовић лиценцирани стечајни управник из
Панчева.
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ⅤⅠⅠⅠ Стечајни управник ће стечајну масу да региструје у регистру стечајних маса и заступа до окончања
наведених поступка који се воде поводом потраживања
стечајне масе.
ⅠⅩ Оствареним средствима добијеним деобом
стечајне масе стечајног дужника ДОО „Агрожив ратарство” Панчево Краљевачка 49 и деобом стечајне масе
стечајног дужника „Пешчара” а.д. у стечају из Банатског Карловца, стечајни управник ће спровести поступак накнаде деобе и повериоце намирити у складу са
решењем о главној деоби.
Ⅹ Налаже се Агенији за привредне регистре
Београд да изврши брисање стечајног дужника ДОО
„Агрожив-промет” у стечају из Панчева, Стевана Шупљикца 40, матични број 20105364, ПИБ 104176974.
ⅩⅠ Налаже се Пореској управи  – Филијала Панчево да угаси порески идентификациони број ДОО
„Агрожив промет” у стечају из Панчева, Стевана Шупљикца 40, ПИБ 104176974.
ⅩⅠⅠ Налаже се стечајном управнику да угаси текући рачун стечајног дужника, те да о реализацији наведених одлука поднесе извештај стечајном судији.
3. Ст. број 234/2012  – Из Привредног суда у Панчеву. 
19-18549

угоститељство у стечају, Сомбор, Карађорђева 3 (матични број 082666417 ПИБ 101841666) је решењем Ст.
182/2011 од 22. aприла 2019. године, закључио стечајни
поступак над стечајним дужником.
Ст. број 182/2011  – Из Привредног суда у Сомбору.

19-18090

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ

Привредни суд у Пожаревцу донео је, 10. маја
2019. године решење.
1. Усваја се предлог Мирка Ракића адвоката из Кучева, па се отвара
стечајни поступак над стечајним дужником „Привредно друштво „Best Mitić Turist Expres” д.о.о. Пожаревац у ликвидацији, матични број: 07364270.
2. Поступак стечаја се отвара због стечајног разлога трајније неспособности
плаћања, прописаног чланом 11. став 2. тачка 1.
Закона о стечају.
3. Методом случајног одабира са листе активних
стечајних управника за
стечајног управника, изабран је Јасмина Мирковић из Пожаревца, па је исти именован за стечајног
управника.
4. Позивају се повериоци да у року од 90 дана од
дана објављивања огласа
о отварању стечајног поступка у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве овом суду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања према стечајном
дужнику, писменом пријавом, поднетом у два примерка
са приложеним доказима о основаности потраживања.
Све пријаве потраживања поднете по истеку рока наведеног у члану 111 став 5 Закона о стечају, биће одбачене као небаговремене.
5. Позивају се дужници стечајног дужника да одмах испуне своје обавезе
према стечајној маси.
6. Прво поверилачко рочиште заказује се за 20. јун
2019. године са
почетком у 12.00 часова и седница Скупштине
поверилаца и позивају се сви повериоци да истој присуствују у судници 74/3 Привредног суда у Пожаревцу,
Јована Шербановића 4, у Пожаревцу.
7. Рочиште за испитивање пријава потраживања
заказује се за
24. септембар 2019. године са почетком у 12.00
часова у судници 74/3 Привредног суда у Пожаревцу,
Јована Шербановића 4, у Пожаревцу.
8. Оглас о отварању стечајног поступка биће објављен на огласној табли суда
10. маја 2019. године.
9. Налаже се Агенцији за привредне регистре да
упише у регистар
привредних субјеката отварање стечајног поступка над стечајним дужником „Привредно друштво „Best
Mitić Turist Expres” д.о.о. Пожаревац у ликвидацији,
матични број: 07364270.
Ст. број 7/2019  – Из Привредног суда у Пожаревцу.
19-18671

Привредни суд у Суботици је дана 8. маја 2019.
године решењем Ст. број 43/2018 у поступку стечаја
над „Кум Плус” д.о.о. из Суботице, Фрање Клуза 11,
матични број 20922176 заказао одржавање завршног
рочишта за 18. јули 2019. године са почетком 10.20
часова. Рочиште ће се одржати код Привредног суда у
Суботици  – сала 168/2.
Позивају се повериоци стечајног дужника да у
складу са пројекцијом потребних трошкова стечајног
управника  – уплате на депозит суда број 840-311802-93
износ од 280.000,00 динара, ради евентуалног даљњег
спровођења стечајног поступка применом одредби члана 13. став 4. Закона о стечају.
Уколико до дана одржавања Завршног рочишта
нико од поверилаца не предујми назначени износ трошкова  – поступак стечаја над дужником „Кум Плус”
д.о.о. из Суботице, Фрање Клуза 11, матични број
20922176 закључиће се применом одредби члана 13.
став 2. Закона о стечају.
Објављивањем овог огласа на огласној табли суда
и у „Службеном гласнику Републике Србије” Београд
сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и
странке.
Ст. број 43/2018  – Из Привредног суда у Суботици.

19-18079

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ
Привредни суд у Сомбору у стечајном поступку над стечајним дужником Земљорадничка задруга
НОВО у стечају, Црвенка, Слободана Пенезића 44 (матични број 08741506, ПИБ 100661771) решењем Ст.
број 11/2018 од 10. маја 2019. године закључио је стечајни поступак над стечајним дужником.
Ст. број 11/2018  – Из Привредног суда у Сомбору.

19-18088

Привредни суд у Сомбору у стечајном поступку над стечајним дужником ДП Север трговина и

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ
Привредни суд у Сремској Митровици, поступајући
по судији Љиљани Комшић, у предмету стечаја над стечајном масом стечајног дужника „ECO-uređenje” д.о.о. Бешка
са седиштем у Инђији, Старца Вујадина 68, кога заступа
стечајни управник Миодраг Ковиљац из Сремске Митровице, доноси дана 8. маја 2018. године, следеће решење.
Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја
над стечајном масом стечајног дужника „Eco-uređenje”
д.о.о. Бешка са седиштем у Инђији, Старца Вујадина
68, за 30. мај 2019. године са почетком у 9.30 часова
у Привредном суду Сремска Митровица, Светог Димитрија 39, судница 17 на другом спрату.
2. Ст. број 11/2018  – Из Привредног суда у Сремској Митровици. 
19-18260

Привредни суд у Суботици одређује отварање стечајног поступка над „Alsash” д.о.о. у принудној ликвидацији из Суботице, Боре Станковића 10, матични број
20056215 због трајније неспособности за плаћање.
За стечајног управника именује се Грос Павле,
дипл. оецц. из Суботица.
Позивају се повериоци да у року од 120 дана од
дана објаве огласа о покретању стечајног поступка над
„Alsash” д.о.о. у принудној ликвидацији из Суботице,
Боре Станковића 10., матични број 20056215 у „Службеном гласнику Републике Србије” Београд пријаве
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања Привредном суду у Суботици  – у два примерка са доказима.
Ако се пријављују потраживања о којима се води
парница  – у пријави навести суд пред којим тече поступак са ознаком списа.
Позивају се заложни дужници да у року од 120
дана доставе обавештење о постојању заложног права
на имовини стечајног дужника са доказима.
Позивају се дужници стечајног дужника да испуне
своје обавезе према стечајној маси без одлагања.
Испитно рочиште се заказује за 17. октобар 2019.
године са почетком у 9.10 часова, а прво поверилачко
рочиште заказује се за 6. јун 2019. године са почетком
у 9.20 часова, на ком рочишту ће се одржати и прва
седница Скупштине поверилаца  – све у просторијама
Привредног суда у Суботици  – соба 168/II.
Правне последице покретања стечајног поступка
настају даном објављивања огласа о отварању поступка стечаја на огласној табли Привредног суда у Суботици, а то је 9. мај 2019. године.
Налаже се Агенцији за привредне регистре да у
свом регистру упише промену отварања поступка стечаја над дужником „Alsash” д.о.о. у принудној ликвидацији из Суботице, Боре Станковића 10., матични број
20056215.
Ст. број 4/2019  – Из Привредног суда у Суботици.

19-18081

Привредни суд у Суботици одређује отварање
стечајног поступка над „Unico Impex” д.о.о. Суботица,
Ловре Брачуљевића 49, матични број 08645582 због
трајније неспособности за плаћање.
За стечајног управника именује се Шарњаи Рудолф, дипл. менаџер.
Позивају се повериоци да у року од 120 дана од дана
објаве огласа о покретању стечајног поступка над „Unico
Impex” д.о.о. Суботица, Ловре Брачуљевића 49, матични
број 08645582 у „Службеном гласнику РС” пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања Привредном
суду у Суботици  – у два примерка са доказима.
Ако се пријављују потраживања о којима се води
парница  – у пријави навести суд пред којим тече поступак са ознаком списа.
Позивају се заложни дужници да у року од 120
дана доставе обавештење о постојању заложног права
на имовини стечајног дужника са доказима.
Позивају се дужници стечајног дужника да испуне
своје обавезе према стечајној маси без одлагања.
Испитно рочиште се заказује за 17. октобар 2019.
године са почетком у 9.00 часова, а прво поверилачко
рочиште заказује се за 6. јуни 2019. године са почетком у 9.10 часова, на ком рочишту ће се одржати и прва
седница Скупштине поверилаца  – све у просторијама
Привредног суда у Суботици  – соба 168/II.
Правне последице покретања стечајног поступка
настају даном објављивања огласа о отварању поступка стечаја на огласној табли Привредног суда у Суботици, а то је 9. мај 2019. године.
Налаже се Агенцији за привредне регистре да у
свом регистру упише промену отварања поступка стечаја над дужником „Unico Impex” д.о.о. Суботица, Ловре Брачуљевића 49, матични број 08645582.
Ст. број 15/2019  – Из Привредног суда у Суботици.

19-18083

Привредни суд у Суботици је 9. маја 2019. године
решењем Ст. број 2/2019 у поступку стечаја над „Баркел”
д.о.о. Чантавир, Бајмочка 20, матични број 08680388 заказао одржавање првог поверилачког рочишта за 6. јун
2019. године са почетком 11.00 часова. Рочиште ће се одржати код Привредног суда у Суботици  – сала 168/2.
Објављивањем овог огласа на огласној табли суда
и у „Службеном гласнику Републике Србије”, Београд
сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и
странке.
Ст. број 2/2019  – Из Привредног суда у Суботици.

19-18085

Привредни суд у Суботици је дана 13. маја 2019.
године решењем Ст. број 45/2018 у поступку стечаја над
„Una-commerce” д.о.о. Суботица, В. Назора 3, матични
број 08195820 заказао одржавање завршног рочишта за 18.
јули 2019. године са почетком 10.30 часова. Рочиште ће се
одржати код Привредног суда у Суботици  – сала 168/2.
Позивају се повериоци стечајног дужника да у
складу са пројекцијом потребних трошкова стечајног
управника  – уплате на депозит суда број 840-311802-93
износ од 280.000,00 динара, ради евентуалног даљњег
спровођења стечајног поступка применом одредби члана 13. став 4. Закона о стечају.
Уколико до дана одржавања Завршног рочишта
нико од поверилаца не предујми назначени износ
трошкова  – поступак стечаја над дужником „Una-commerce” д.о.о. Суботица, В. Назора 3, матични број
08195820 закључиће се применом одредби члана 13.
став 2. Закона о стечају.
Објављивањем овог огласа на огласној табли суда и у
„Службеном гласнику Републике Србије” Београд сматраће се уредно позваним на рочиште повериоци и странке.
Ст. број 45/2018  – Из Привредног суда у Суботици.

19-18456

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР
ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ
Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број
16/2019 уписао је у судски регистар, у регистарском
улошку број 5-53 Дом ученика средњих школа „Ангелина Којић  – Гина”, Зрењанин, податке:
Промена лица овлашћених за заступање субјекта
уписа и границе њихових овлашћења:
Брише се Добрица (Ненад) Брдарић, ЈМБГ
1901968850033, вршилац дужности директора Дома
ученика средњих школа „Ангелина Којић  – Гина”, Зрењанин, без ограничења.
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Уписује се Добрица (Ненад) Брдарић, ЈМБГ
1901968850033, директор Дома ученика средњих школа „Ангелина Којић  – Гина”, Зрењанин.
Фи. број 16/2019  – Из Привредног суда у Зрењанину.

АУ19-0395

Привредни суд у Зрењанину, решењем Фи. број
19/2019 уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 1-127 Народно позориште Кикинда, податке:
Народно позориште Кикинда мења лице овлашћено за заступање тако што се уписује Никола Јоксимовић, директор без ограничења, ЈМБГ 0205984840005 а
брише Бране Маријановић, директор.
Фи. број 19/2019  – Из Привредног суда у Зрењанину.
19-18723
ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ
Привредни суд у Крагујевцу решењем Фи. број
95/19 од 22. априла 2019. године уписао је у регистарском улошку број 5-411-00 Предшколска установе
„Мали принц” Крагујевац, податке:
Уписује се у судски регистар оснивање Предшколске установе „Мали принц” Крагујевац. Оснивач
установе је Велимир Петровић из Крагујевца, Кнеза Михаила 71. Седиште установе је у Крагујевцу у
Улици кнеза Михаила 71. Делатност установе је 85.10
 – предшколско образовање. Лице овлашћено за заступање установе је Мирјана Топић из Крагујевца, ЈМБГ
0812962365048 директор са неограниченим овлашћењима за заступање.
Фи. број 95/19  – Из Привредног суда у Крагујевцу.
19-18644

Привредни суд у Крагујевцу решењем Фи. број
101/19 од 23. априла 2019. године уписао је у регистарском улошку број 5-300-10 Здравствена установа апотека „Нана +” Крагујевац, податке:
Уписује се у судски регистар оснивање Здравствене установе апотеке „Нана +”, Крагујевац, Атинска б.б.,
локал број 4 огранак „Нана +10” Крагујевац. Седиште
огранка је у Босанској улици 59 у Крагујевцу. Делатности установе су 47.73, 47.74 и израда магистралних лекова и галенских приправака, давање информација и савета
у вези са правилном употребом истих. Лице овлашћено
за заступање огранак је Јовица Уштевић из Крагујевца,
директор са неограниченим овлашћењима за заступање.
Фи. број 101/19  – Из Привредног суда у Крагујевцу.
19-18644

Привредни суд у Крагујевцу решењем Фи. број
102/19 од 23. априла 2019. године уписао је у регистарском улошку број 5-300-08 Здравствена установа Апотека „Нана +8” Крагујевац, податке:
Уписује се у судски регистар промена седишта
огранка Здравствене установе Апотека „Нана +8” Крагујевац, и то из Улице Светозара Марковића П2 у Улицу партизанских курира 42 у Крагујевцу.
Фи. број 102/19  – Из Привредног суда у Крагујевцу.
19-18644

Привредни суд у Крагујевцу решењем Фи. број
103/19 од 25. априла 2019. године уписао је у регистарском улошку број 5-381-00 Установа за спорт и физичку културу „Парк” Крагујевац, податке:
Одлука о укидању Установе за спорт и физичку
културу „Парк” Крагујевац донета од стране Скупштине града Крагујевца број 022-319/18-1 од 28. децембра
2018. године.
Фи. број 103/19  – Из Привредног суда у Крагујевцу.
19-18644

Привредни суд у Крагујевцу решењем Фи. број
104/19 од 25. априла 2019. године уписао је у регистарском улошку број 5-379-00 Установа „Спортско рекреативни центар Младост” Крагујевац, податке:
Одлука о укидању „Спортско рекреативни центар
Младост” Крагујевац, донета од стране Скупштине
града Крагујевца број 022-318/18-1 од 28. децембра
2018. године.
Фи. број 104/19  – Из Привредног суда у Крагујевцу.
19-18644
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Привредни суд у Крагујевцу решењем Фи. број
105/19 од 9. маја 2019. године уписао је у регистарском
улошку број 5-15-00 Високо медицинска школа струковних студија Ћуприја, податке:
Уписује се у судски регистар промена лица овлашћеног за заступање: брише се професор Христос
Алексопулос, ЈМБГ 2105975720024, директор, а уписује се доц. др Јелена Милановић, ЈМБГ 0602962815049,
директор са неограниченим овлашћењима за заступање.
Фи. број 105/19  – Из Привредног суда у Крагујевцу.
19-18644

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 56/2019
уписао је у судски регистар у регистарски уложак број
1012/1, податке:
Економско-трговинска школа Косовска Митровица уписала је промену лица овлашћеног за заступање
тако што се брише Драган Антонијевић в.д. директора,
а уписује се Драган Антонијевић директор.
Фи. број 56/2019  – Из Привредног суда у Нишу.

19-18074

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ

Привредни суд у Сремској Митровици, решењем
Фи. број 27/2019, уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 1-417 Предшколска установа
„Полетарац”, Стара Пазова, Владимира Хурбана 13,
податке:
Промену лица овлашћеног за заступање тако што
се брише Блешић Милица, директор, а уписује Елеро
Звездана, вршилац дужности директора.
Фи. број 27/2019  – Из Привредног суда у Сремској
Митровици.
19-18662

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. брoj 55/2019,
уписао је у судски регистар у регистарском улошку број
1-213, податке:
Висока пољопривредно прехрамбена школа струковних студија Прокупље уписала је промену лица
овлашћеног за заступање тако што се брише др Дејан
Давидовић директор, а уписује се др Драган Оровић
директор, са неограниченим овлашћењима.
1. Фи. брoj 55/2019  – Из Привредног суда у Нишу.

19-18068

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. брoj 53/2019,
уписао је у судски регистар у регистарском улошку број
1466/1, податке:
Основна школа „Свети Сава”, Паралово –Гњилане,
уписала је промену лица овлашћеног за заступање тако
што се брише Денић Милентије директор, а уписује се
Милица Новићевић директор.
1. Фи. брoj 53/2019  – Из Привредног суда у Нишу.

19-18070

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. брoj
58/2019, уписао је у судски регистар у регистарскoм
улошку број 1-515, податке:
Предшколска установа „Прва радост”, Житорађа,
уписала је промену лица овлашћеног за заступање тако
што се брише Стојанка Костић вршилац дужности директора, а уписује се Срђан Пиловић, вршилац дужности
директора, са овлашћењима за заступање без ограничења.
1. Фи. број 58/2019  – Из Привредног суда у Нишу.

19-18073

Привредни суд у Нишу решењем Фи. број 57/2019
уписао је у судски регистар у регистарски уложак број
48, податке:
Основна школа „21. новембар” Вучитрн уписала
је промену лица овлашћеног за заступање тако што се
брише Благица Јанићијевић директор, а уписује се Вукашин Митровић в.д. директора.
Фи. број 57/2019  – Из Привредног суда у Нишу.

19-18077

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. брoj
59/2019, уписао је у судски регистар у регистарски уложак број 1-739-00, податке:
Основна школа „Свети Сава”, Суботинац, уписала
је промену лица овлашћеног за заступање тако што се
брише директор Иван Степановић, а уписује се вршилац
дужности директора Небојша Ћирић, без ограничења.
1. Фи. брoj 59/2019  – Из Привредног суда у Нишу.

19-18089

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. број 60/2019
уписао је у судски регистар у регистарском улошку
број 5-16, податке:
Медицинска школа Велико Ропотово уписала је
промену лица овлашћеног за заступање тако што се
брише Александар Тошић в.д. директора, а уписује се
Јасмина Арсић в.д. директора.
1. Фи. број 60/2019  – Из Привредног суда у Нишу.

19-18091

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. брoj 51/2019
уписао је у судском регистру у регистарском улошку
број 5-33, податке:
Код Здравствене установе Апотеке „Фармакоп”
Ниш уписано је брисање огранка Апотека „Нада Томић” у Нишу, Нада Томић 15.
1. Фи. брoj 51/2019  – Из Привредног суда у Нишу.

19-18092

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ
Привредни суд у Ужицу решењем Фи. број 35/2019
од 13. маја 2019. године уписао је у судски регистар, у
регистарском улошку Ру-1-31-00 Основна школа „Бродарево”, податке:
Уписује се Амел Курбеговић, професор разредне
наставе, ЈМБГ 0203981280154, директор са неограниченим овлашћењима, на мандатни период од четири
године, који тече од 3. маја 2019. године.
Фи. број 35/2019  – Из Привредног суда у Ужицу.

19-18162

Привредни суд у Ужицу, решењем Фи. број
34/2019 од 13. маја 2019. године уписао је у судски регистар, у регистарском улошку бр. Ру 1-8352-00 Основна музичка школа Пријепоље, податке:
Уписује се Драгана Томашевић, дипломирани музичар, ЈМБГ 1811966798930, директор са неограниченим овлашћењима, на мандатни период од четири године, који тече од 15. маја 2019. године.
Фи. број 34/2019  – Из Привредног суда у Ужицу.

19-18476

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА
Јавни бележник Драгина Дивац, Београд
Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе
иза пок. Грегус Владe, бив. из Београда, да се, у року од
годину дана од дана објављивања овог огласа, пријаве
Другом основном суду у Београду или јавном бележнику, Драгини Дивац из Београда, Вождовац, Вељка Милићевића 4. 
19-18093

Јавни бележник Србислав Цвејић, Београд
На основу члана 116. Закона о ванпарничном поступку позивају се лица која полажу право на наслеђе у
оставинском поступку иза пок. Ангелине Пантелић од
оца Светозара и мајке Мирославе, рођена 25. фебруара
1920. године у Ропочеву, Сопот, са последњим пребивалиштем у Београду, Устаничка 169, да се јаве jавном
бележнику Србиславу Цвејићу са службеним седиштем
у Београду Звездара, Димитрија Туцовића 108, у року
од годину дана од дана објављивања огласа.  19-18223

Јавни бележник Миодраг Глишић, Београд
Решењем Првог основног суда у Београду, 1 О.
број 2550/18 од 5. новембра 2018. године и Решењем
председника Првог основног суда у Београду Ⅰ Су бр.
2-4307/2018 од 12. септембра 2018. године, поверено
ми је спровођење оставинског поступка иза покојне
Милене Степановић, бивше из Београда, са последњим
пребивалиштем у Београду, Савски венац, Бирчанинова 2А, преминуле 8. јануара 2010. године, у Београду,
ради расправљања заоставштине, а који је у мојој јавнобележничкој канцеларији заведен под бројем УПП
609/2018.
На основу члана 116. Закона о ванпарничном
поступку позивају се сва лица која полажу право на
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наслеђе иза покојне Милене Степановић, бивше из Београда, да се јаве јавном бележнику Миодрагу Глишићу,
са седиштем у Београду, Савски венац, Кабларска 11, у
року од годину дана од дана објављивања овог огласа.

19-18547

Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић, именована за подручје Вишег суда и Привредног суда у Новом Саду
Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић именована за
подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда
у Новом Саду, у извршном предмету извршног повериоца Комерцијална Банка АД Београд, Светог Саве
14, кога заступа Тамар В. Симић, адвокат у Београду,
против извршног дужника Мира Кулпинац са ЈМБГ
2609980298002, ради наплате новчаног потраживања
на основу извршне исправе, доноси решење.
Извршном дужнику Мири Кулпинац са ЈМБГ
2609980298002 који је према последњим сазнањима
имала пријављено пребивалиште на адреси Војвођанска
2ц у Новом Саду, а сада на непознатом месту пребивалишта, односно боравишта, у својству извршног дужника,
поставља се привремени заступник Шијаковић Веснa,
адвокат у Новом Саду, Мише Димитријевића 72, која ће
Кулпинац Миру заступати у овој правној ствари док се
извршни дужник, његов законски заступник или пуномоћник не појаве пред јавним извршитељем.  19-18217

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– ЛИЧНЕ КАРТЕ –
Решењем ПС Стари град број 205.2-264-19 од 13.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 003036823 издата од
ПС Савски венац на име Крстић Јадранка, Нови Београд, Београд.
01/014082/19
Решењем ПС Стари град број 205.2-227-19 од 11.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 005820456 издата од
ПС Стари град на име Лазаревић Сандра, Борча, Београд.
01/014083/19
Решењем ПС Стари град број 205.2-245-19 од 13.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 0056293019 издата
од ПУ Крагујевац на име Мандић Тодоровић Јелена, Звездара,
Београд.
01/014084/19
Решењем ПС Стари град број 205.2-249-19 од 13.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 007731568 издата од
ПС Стари град на име Станковић Никола, Стари град, Београд.
01/014085/19
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-494-19 од
18.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 00475212
издата од ПС Нови Београд на име Першић Петровић Ружица,
Нови Београд, Београд.
01/014086/19
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-498-19 од
18.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
008563901 издата од ПС Нови Београд на име Комадина Добра,
Нови Београд, Београд.
01/014087/19
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-500-19 од
18.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
009898551 издата од ПС Нови Београд на име Обрадовић Јована,
Нови Београд, Београд.
01/014088/19
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-499-19 од
18.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
004294361 издата од ПС Нови Београд на име Јанчић Владимир,
Нови Београд, Београд.
01/014089/19
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-496-19 од
18.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
004125414 издата од ПС Трстеник на име Стојадиновић Мирјана, Нови Београд, Београд.
01/014090/19
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-490-19 од
15.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
010141225 издата од ПС Нови Београд на име Ивановић Дуња,
Нови Београд, Београд.
01/014091/19
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-488-19 од
15.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
009127689 издата од ПС Нови Београд на име Јовановић Косара,
Нови Београд, Београд.
01/014092/19
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-478-19 од
14.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
010015500 издата од ПС Нови Београд на име Павасовић Марија, Нови Београд, Београд.
01/014093/19
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-49219 од 14.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 00698825 издата од
ПС Нови Београд на име Тановић Александра, Нови Београд,
Београд.
01/014094/19
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-501-19 од
19.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
003800853 издата од ПС Нови Београд на име Лукоовић Нема01/014095/19
ња, Вождовац, Београд.
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-495-19 од
18.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
009992819 издата од ПС Нови Београд на име Барац Мирјана,
Вождовац, Београд.
01/014096/19
Решењем ПС Бајина башта број 205-100/2019 од
11.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 8611511
издата од ПС Бајина башта на име Максимовић Данко, Придоли,
Бајина Башта.
01/014097/19

17
Решењем ПС Бајина башта број 205-93/19 од 06.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 9945797 издата од
ПС Бајина башта на име Папић Дејан, Бачевци, Бајина Башта.
01/014098/19
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-144 од 27.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 10151364 издата од ПУ
Зрењанин на име Бада Тимеа, Зрењанин, Зрењанин. 01/014099/19
Решењем ПС Нови Београд број 205.2-507-19 од
19.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 00302729
издата од ПС Земун на име Јовичић Зорана, Нови Београд, Бео01/014100/19
град.
Решењем ПС Чукарица број 205.2-370-19 од 19.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 008020763 издата од
ПУ Лесковац на име Здравковић Снежана, Чукарица, Београд.
01/014101/19
Решењем ПС Чукарица број 205.2-371-19 од 19.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 006618157 издата
од ПС Савски венац на име Жујевић Милентије, Сремчица, Београд.
01/014102/19
Решењем ПС Чукарица број 205.2-36-2019 од 19.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 006833608 издата од
ПС Чукарица на име Станојевић Бојан, Чукарица, Београд.
01/014103/19
Решењем ПС Чукарица број 205.2-367-19 од 19.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 003304787 издата од
ПУ Лесковац на име Раковски Никола, Чукарица, Београд.
01/014104/19
Решењем ПС Чукарица број 205.2-369-2019 од 19.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 007852992 издата од
ПС Нови Београд на име Шевер Нинослав, Чукарица, Београд.
01/014105/19
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-142 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 9945631 издата од
ПУ Зрењанин на име Војинов Горан, Меленци, Меленци.
01/014106/19
Решењем ПУ Зрењанин број 03-205-5-145 од 27.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 8740035 издата од
ПУ Зрењанин на име Геђа Петар, Зрењанин, Зрењанин.
01/014107/19
Решењем ПУ Лесковац број 205-957/2019 од 22.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 6573962 издата од
ПУ Лесковац на име Стефановић Кристина, Тулово, Лесковац.
01/014108/19
Решењем ПУ Лесковац број 205-1072/19 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 6363415 издата од
ПУ Лесковац на име Стајић Трајка, Вучје, Вучје. 01/014109/19
Решењем ПУ Лесковац број 205-1066/19 од 25.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 6722713 издата од
ПУ Лесковац на име Николић Никола, Лесковац, Лесковац.
01/014110/19
Решењем ПУ Лесковац број 205-1080/19 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 5600049 издата од
ПУ Лесковац на име Џељић Александар, Лесковац, Лесковац.
01/014111/19
Решењем ПУ Лесковац број 205-881/19 од 14.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 10037246 издата од ПУ
Лесковац на име Јанковић Милош, Грделица, Грделица.
01/014112/19
Решењем ПУ Лесковац број 205-1078/19 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 9839020 издата од
ПУ Лесковац на име Цакић Милан, Дрћевац, Лесковац.
01/014113/19
Решењем ПУ Лесковац број 205-1081/19 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 7396257 издата од ПС
Гроцка на име Станковић Радосав, Горње Стопање, Лесковац.
01/014114/19
Решењем ПУ Лесковац број 205-1023/19 од 21.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 7727592 издата од
ПУ Лесковац на име Петковић Јован, Губеревац, Лесковац.
01/014115/19
Решењем ПУ Лесковац број 205-1129/19 од 28.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 4861797 издата од
ПУ Лесковац на име Димитријевић Милан, Залужањ, Лесковац.
01/014116/19
Решењем ПУ Лесковац број 205-937/19 од 19.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 866086 издата од ПУ Лесковац на име Митић Душко, Липовица, Лесковац. 01/014117/19
Решењем ПУ Шабац број 205-16-219/19 од 28.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 003961870 издата од
ПУ Шабац на име Станковић Љиљана, Синошевић, Шабац.
01/014118/19
Решењем ПУ Шабац број 205-16-218/19 од 28.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 003961870 издата од
ПУ Шабац на име Џиновић Душан, Поцерски Причиновић, Шабац.
01/014119/19
Решењем ПУ Шабац број 205-16-217/19 од 28.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 009601082 издата од
ПУ Шабац на име Петровић Александар, Поцерски Причино01/014120/19
вић, Шабац.
Решењем ПУ Шабац број 205-16-210/19 од 28.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 003142217 издата од
ПУ Шабац на име Љубисављевић Кристина, Шабац, Шабац.
01/014121/19
Решењем ПС Бајина Башта број 205-97/19 од 11.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005017633 издата од ПС
Бајина Башта на име Деспотовић Драган, Пилица, Бајина Башта.
01/014122/19
Решењем ПС Бајина Башта број 205-105/19 од 12.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 007544697 издата од
ПС Бајина Башта на име Јеличић Небојша, Бајина башта, Бајина
01/014123/19
Башта.
Решењем ПС Бајина Башта број 205-103/19 од 12.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 5922043 издата од
ПС Бајина Башта на име Васиљевић Радомир, Перућац, Бајина
01/014124/19
Башта.

Решењем ПС Бољевац број 205-21/19 од 25.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 6152095 издата од ПС
Бољевац на име Бранковић Бојан, Јабланица, Бољевац.
01/014125/19
Решењем ПС Бољевац број 205-20/19 од 22.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 7315521 издата од ПС
Бољевац на име Лазаревић Надежда, Бољевац, Бољевац.
01/014126/19
Решењем ПС Бачка Паланка број 03-205-10399/19
од 22.02.2019. проглашава се неважећим лична карта број
007645558 издата од ПС Бачка Паланка на име Миловановић
Станислава, Параге, Параге.
01/014127/19
Решењем ПС Бачка Паланка број 03-205-15165/19
од 16.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
003954757 издата од ПС Бачка Паланка на име Живков Јелена,
01/014128/19
Товаришево, Товаришево.
Решењем ПС Бачка Паланка број 03-205-8923/19 од
14.02.2019. проглашава се неважећим лична карта број
007872406 издата од ПС Бачка Паланка на име Радашиновић Небојша, Бачка Паланка, Бачка Паланка.
01/014129/19
Решењем ПС Лозница број 205-17343/19 од 21.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 5396515 издата од
ПС Лозница на име Андрић Снежана, Клупци, Лозница.
01/014130/19
Решењем ПС Лозница број 205-15319/19 од 18.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 9713281 издата од
ПС Лозница на име Ивић Марија, Лозница, Лозница.
01/014131/19
Решењем ПС Лозница број 205-14809/19 од 12.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 4304782 издата од
ПС Лозница на име Вучетић Милан, Лешница, Лешница.
01/014132/19
Решењем ПС Лозница број 205-13092/19 од 06.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 4551319 издата од
ПС Лозница на име Филиповић Филип, Липнички шор, Липнички Шор.
01/014133/19
Решењем ПС Савски венац број 205.2-312/19 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 009648013 издата од
ПС Нови Београд на име Милановић Дарко, Нови Београд, Нови
Београд.
01/014134/19
Решењем ПС Савски венац број 205.2-309/19 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 007492138 издата од
ПС Савски венац на име Свиличић Живана, Савски венац, Београд.
01/014135/19
Решењем ПС Савски венац број 205.2-310/19 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 007251028 издата од
ПС Чукарица на име Јовановић Предраг, Чукарица, Београд.
01/014136/19
Решењем ПС Савски венац број 205.2-306/19 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 007902084 издата од
ПС Чукарица на име Стефановић Ивана, Чукарица, Београд.
01/014137/19
Решењем ПС Савски венац број 205.2-308/19 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 002936813 издата од
ПС Савски венац на име Шкорић Милан, Раковица, Београд.
01/014138/19
Решењем ПС Савски венац број 205.2-307/19 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 005043771 издата од
ПС Савски венац на име Бура Љубица, Савски венац, Београд.
01/014139/19
Решењем ПС Савски венац број 205.2-311/19 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 005843540 издата од
ПС Нови Београд на име Милановић Душанка, Нови Београд,
Нови Београд.
01/014140/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-15125-19 од 18.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 009714365 издата од
ПУ Нови Пазар на име Плојовић Амра, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014141/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-16202-19 од 20.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 008015180 издата од
ПУ Нови Пазар на име Ибрагић Сафета, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014142/19
Решењем ПУ Чачак број 205-1-134-19 од 14.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005980657 издата од ПУ
Чачак на име Штављанин Срђан, Качулице, Чачак. 01/014143/19
Решењем ПУ Ваљево број 205-18559-19-1 од 27.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 007223594 издата од
ПУ Ваљево на име Васиљевић Биљана, Ваљево, Ваљево.
01/014144/19
Решењем ПС Нова Варош број 04-205-15-2019 од 28.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 008908047 издата од
ПС Нова Варош на име Луковић Дмитра, Горња бела река, Нова
01/014145/19
Варош.
Решењем ПУ Прокупље број 205-63-19 од 21.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 008780560 издата од ПУ
Прокупље на име Јоксимовић Кошута, Прокупље, Прокупље.
01/014146/19
Решењем ПУ Прокупље број 205-751-19 од 25.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 000570016 издата од
ПУ Прокупље на име Милетић Славиша, Крупаја, Жагубица.
01/014147/19
Решењем ПС Тител број 205-2-14 од 21.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 0087608052 издата од ПС
Тител на име Илић Владимир, Мошорин, Тител. 01/014148/19
Решењем ПУ Чачак број 205-1-152-19 од 25.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 0030338538 издата од
ПУ Чачак на име Богдановић Милица, Бељина, Чачак.
01/014149/19
Решењем ПС Трговиште број 205-73-19 од 22.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007892837 издата од ПС
Трговиште на име Ристић Славољуб, Радовница, Трговиште.
01/014150/19
Решењем ПС Жабаљ број 205-1-40-19 од 27.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005466145 издата од ПС
Жабаљ на име Марић Бојана, Ђурђево, Жабаљ.
01/014151/19
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Решењем ПС Жабаљ број 205-1-41-19 од 27.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 0102254373 издата од ПС
Жабаљ на име Хорњак Илија, Госпођинци, Жабаљ. 01/014152/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 2305-16700-19 од
20.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
009410976 издата од ПУ Нови Пазар на име Бешировић Зиљка,
Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014153/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-17168-19 од 21.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 00519173 издата од
ПУ Нови Пазар на име Петлача Исмет, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014154/19
Решењем ПУ Чачак број 205-1-148-19 од 21.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 0097112346 издата од
ПУ Чачак на име Перишић Ратомир, Чачак, Чачак. 01/014155/19
Решењем ПУ Чачак број 205-1-150-19 од 25.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009334423 издата од ПУ
Чачак на име Васиљевић Светолик, Чачак, Чачак. 01/014156/19
Решењем ПС Мало Црниће број 205-9-2019 од 14.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 009906302 издата од
ПС Мало Црниће на име Живковић Немања, Смољинац, Мало
Црниће.
01/014157/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-15331-19 од 15.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 004639249 издата од
ПУ Нови Пазар на име Цурић Дениса, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014158/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-15804-19 од 18.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 0096788067 издата
од ПУ Нови Пазар на име Реџеповић Џенис, Нови Пазар, Нови
Пазар.
01/014159/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-14566-19 од 12.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 003926908 издата од
ПУ Нови Пазар на име Халили Каришик, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014160/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-16192-19 од 20.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 009427868 издата од
ПУ Нови Пазар на име Чивић Нефиса, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014161/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-15576-19 од 14.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 010037237 издата
од ПУ Нови Пазар на име Јанићијевић Јелисавета, Нови Пазар,
Нови Пазар.
01/014162/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-15572-19 од 15.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 006361735 издата од
ПУ Нови Пазар на име Демировић Хатиџа, Побрђе, Нови Пазар.
01/014163/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-15495-19 од 15.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 007615290 издата од
ПУ Нови Пазар на име Хоџић Џејлана, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014164/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-15154-19 од 15.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 009638932 издата од
ПУ Нови Пазар на име Османлић Бајро, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014165/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-15488-19 од 14.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 005892900 издата од
ПУ Нови Пазар на име Смајовић Аземина, Нови Пазар, Нови
Пазар.
01/014166/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-15900-19 од 18.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 004959303 издата од
ПУ Нови Пазар на име Плојовић Аида, Мур, Нови Пазар.
01/014167/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-8333-19 од 12.02.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 008734235 издата од
ПУ Нови Пазар на име Укић Бејто, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014168/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-1560-19 од 15.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 010266815 издата од
ПУ Нови Пазар на име Качар Алдин, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014169/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-12956-19 од 12.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 007703009 издата од
ПУ Нови Пазар на име Теута Кољатхаи, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014170/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-14556-19 од 11.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 009355683 издата од
ПУ Нови Пазар на име Факовић Сенад, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014171/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-13589-19 од 08.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 009198865 издата од
ПУ Нови Пазар на име Маврић Неаџат, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014172/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-1540-19 од 12.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 004607181 издата од
ПУ Нови Пазар на име Хаџовић Сенка, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014173/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-1331-19 од 08.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 006857235 издата од
ПУ Нови Пазар на име Дервишевић Фатима, Варево, Нови Пазар.
01/014174/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-14942-19 од 15.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 006968784 издата од
ПУ Нови Пазар на име Мујовић Ријад, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014175/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-15332-19 од 15.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 009223888 издата од
ПУ Нови Пазар на име Цурић Латиф, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014176/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-12533-19 од 01.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 009230798 издата од
ПУ Нови Пазар на име Асановић Муратка, Нови Пазар, Нови
Пазар.
01/014177/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-15180-19 од 15.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 010236288 издата од
ПУ Нови Пазар на име Маврић Амина, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014178/19

17. V 2019. /
Решењем ПУ Сремска Митровица број 205-3/122
од 21.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
008313414 издата од ПУ Сремска Митровица на име Тодић Славица, Шашинци, Шашинци.
01/014179/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 205-3/129
од 25.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
005756177 издата од ПУ Сремска Митровица на име Стевић Павле, Салаш Ноћајски, Салаш Ноћајски.
01/014180/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 205-3/126
од 22.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
003468995 издата од ПУ Сремска Митровица на име Крстић Бојана, Салаш Ноћајски, Салаш Ноћајски.
01/014181/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 205-3/128
од 22.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
004442321 издата од ПУ Сремска Митровица на име Томић Зоран, Лаћарак, Лаћарак.
01/014182/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 205-3/125
од 21.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
007859970 издата од ПУ Сремска Митровица на име Растовић
Ивица, Засавица, Засавица.
01/014183/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 205-3/121
од 20.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
003483384 издата од ПУ Сремска Митровица на име Чавар Мирослав, Дивош, Дивош.
01/014184/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 205-3/120 од
20.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 05839430
издата од ПУ Сремска Митровица на име Бурлица Игор, Сремска Митровица, Сремска Митровица.
01/014185/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 205-3/119 од
20.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
005842238 издата од ПУ Сремска Митровица на име Бурлица
Борислава Давид, Сремска Митровица, Сремска Митровица.
01/014186/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 205-3/124
од 21.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
003417832 издата од ПУ Сремска Митровица на име Бабић Драже, Сремска Митровица, Сремска Митровица.
01/014187/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 205-3/123
од 21.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
006785039 издата од ПУ Сремска Митровица на име Стеванчев
Петар, Сремска Митровица, Сремска Митровица. 01/014188/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 205-3/127
од 22.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
006370161 издата од ПУ Сремска Митровица на име Линта Ковачевић Драгана, Сремска Митровица, Сремска Митровица.
01/014189/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 205-3/130
од 25.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број
009466403 издата од ПУ Сремска Митровица на име Југовић Радомир, Сремска Митровица, Сремска Митровица. 01/014190/19
Решењем ПС Мало Црниће број 205-10/2019 од 14.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 005414520 издата од ПС
Мало Црниће на име Михајловић Владимир, Божевац, Божевац.
01/014191/19
Решењем ПС Мало Црниће број 205-12/2019 од 14.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 009590418 издата од
ПС Мало Црниће на име Живковић Ненад, Мало Црниће, Мало
Црниће.
01/014192/19
Решењем ПС Мало Црниће број 205-11/2019 од 14.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 006461457 издата од
ПС Мало Црниће на име Милетић Живадин, Мало Градиште,
Мало Црниће.
01/014193/19
Решењем ПС Мионица број 205-16/19 од 27.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005005458 издата од ПС
Мионица на име Павић Игњат, Робаје, Мионица. 01/014194/19
Решењем ПС Мионица број 205-15/19 од 26.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 0010015118 издата од
ПС Мионица на име Симић Бранка, Мионица, Мионица.
01/014195/19
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-32/19-125 од 22.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 10177731 издата од
ПУ Сомбор на име Муцић Јован, Дорослово, Дорослово.
01/014196/19
Решењем ПУ Сомбор број 010029266 од 21.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 010029266 издата од ПУ
Сомбор на име Јосић Ненад, Сомбор, Сомбор.
01/014197/19
Решењем ПУ Сомбор број 06-205-32/19-122 од 21.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 9931246 издата од
ПУ Сомбор на име Марковић Драгана, Стапар, Стапар.
01/014198/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-17110/19 од 22.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 008253574 издата од
ПУ Нови Пазар на име Хаџибулић Џенита, Нови Пазар, Нови
Пазар.
01/014199/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-16525/19 од 19.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 006319891 издата од ПУ
Нови Пазар на име Латифовић Аднан, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014200/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-16424/19 од 20.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 003696553 издата од
ПУ Нови Пазар на име Арсланић Адмир, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014201/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-17438/19 од 22.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 003458974 издата од
ПУ Нови Пазар на име Фејза Неџмија, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014202/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 205-14494/19 од 12.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 005291094 издата од
ПУ Нови Пазар на име Омеровић Мурат, Нови Пазар, Нови Пазар.
01/014203/19
Решењем ПС Пландиште број 205-4-11/19 од 14.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 8274283 издата од
ПС Пландиште на име Стојански Миле, Хајдучица, Хајдучица.
01/014204/19
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Решењем ПС Медвеђа број 205-1372/19 од 15.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 9382053 издата од ПС
Медвеђа на име Димитријевић Младен, Медвеђа, Медвеђа.
01/014205/19
Решењем ПС Бајина башта број 205-111/19 од 14.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 5546443 издата од
ПС Бајина башта на име Михаиловић Драган, Бајина башта, Бајина Башта.
01/014206/19
Решењем ПУ Чачак број 205-1-1-154/19 од 25.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005632933 издата од ПУ
Чачак на име Трнавац Александра, Чачак, Чачак. 01/014207/19
Решењем ПУ Прокупље број 205-062/19 од 18.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 006294609 издата од
ПУ Прокупље на име Васић Данило, Прокупље, Прокупље.
01/014208/19
Решењем ПУ Нови Сад број 205-8/802 од 27.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 9808846 издата од ПУ Нови
Сад на име Мандић Нађа, Нови Сад, Нови Сад.
01/014209/19
Решењем ПС Богатић број 205-16774/19 од 20.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 009629691 издата од
ПС Богатић на име Марковић Радосав, Белотић, Белотић.
01/014210/19
Решењем ПУ Ваљево број 205-18215/19-1 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 006244095 издата од
ПУ Ваљево на име Милосављевић Милоје, Ваљево, Ваљево.
01/014211/19
Решењем ПС Медвеђа број 205-1414/19 од 19.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 009120467 издата од ПС
Медвеђа на име Јовановић Миодраг, Пороштица, Медвеђа.
01/014212/19
Решењем ПУ Врање број 205-115/19 од 18.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 006483673 издата од ПУ
Врање на име Јањић Лидија, Врање, Врање.
01/014213/19
Решењем ПС Неготин број 205-50/19 од 20.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 007339064 издата од ПС
Неготин на име Хандл Никола, Уровица, Уровица. 01/014214/19
Решењем ПУ Чачак број 205-1-153/19 од 25.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005910660 издата од ПУ
Чачак на име Милојевић Александар, Чачак, Чачак.
01/014215/19
Решењем ПУ Лесковац број 205-954/19 од 20.03.2019. проглашава се неважећим лична карта број 9531117 издата од ПУ
Лесковац на име Младеновић Филип, Лесковац, Лесковац.
01/014216/19
Решењем ПС Стари град број 205.2-284/19 од 25.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 009986158 издата од
ПС Стари град на име Живановић Милош, Калуђерица, Калуђерица.
01/014217/19
Решењем ПС Стари град број 205.2-281/19 од 22.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 003538564 издата од
ПС Стари град на име Спахија Исљам, Стари град, Београд.
01/014218/19
Решењем ПС Стари град број 205.2-283/19 од 22.03.2019.
проглашава се неважећим лична карта број 010358705 издата од
ПС Стари град на име Додиг Милијана, Стари град, Београд.
01/014219/19
Решењем ПС Стари град број 205.2-1220/18 од 05.12.2018.
проглашава се неважећим лична карта број 009077598 издата од
ПС Стари град на име Савовић Милан, Чукарица, Београд.
01/014220/19
– ПУТНЕ ИСПРАВЕ –
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2/19-120 од 23.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007969719 издат од ПУ
Крагујевац на име Стојановић Војислав, Крагујевац, Крагујевац.
02/004618/19
Решењем ПУ Ниш - ПС Сврљиг број 03/27/9-7/19 од
22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012420741 издат од ПУ Ниш на име Милошевић Сузана, Сврљиг, Сврљиг.
02/004619/19
Решењем ПУ Ниш - ПС Алексинац број 19/19 од
29.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 009596888 издат од ПУ Ниш на име Стојановић Марија, Тешица, Алексинац.
02/004620/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-755/2019 од
01.02.2019. проглашава се неважећим пасош број 011453206 издат од ПУ Сремска Митровица на име Стојковић Дамир, Ноћај,
Ноћај.
02/004621/19
Решењем ПС Лозница број 27-2644-19 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01360876 издат од ПУ Шабац
на име Симић Сандра, Лозница, Лозница.
02/004622/19
Решењем ПС Лозница број 27-2682-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009755440 издат од ПУ Шабац на име Јовић Миленко, Ступница, Лозница.
02/004623/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-83-2019 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009083625 издат од ПУ
Смедерево на име Торбаревић Маријана, Смедерево, Смедерево.
02/004624/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-89-2019 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011820436 издат од ПУ
Смедерево на име Рајковић Илија, Враново, Смедерево.
02/004625/19
Решењем ПС Жабаљ број 27-13-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010309143 издат од ПУ Нови Сад
на име Костић Дејан, Жабаљ, Ђурђево.
02/004626/19
Решењем ПС Ћуприја број 27-1101-19 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011386665 издат од ПУ Јагодина на име Радовановић Милена, Батинац, Ћуприја.
02/004627/19
Решењем ПС Ћуприја број 27-1130-19 од 09.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 00991747 издат од ПУ Јагодина на име Цветковић Вања, Ћуприја, Ћуприја.
02/004628/19
Решењем ПС Ћуприја број 27-1118-19 од 09.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013238377 издат од ПУ Јагодина на име Петричевић Марко, Ћуприја, Ћуприја.
02/004629/19
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Решењем ПС Ћуприја број 27-1103-19 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013189613 издат од ПУ Јагодина на име Живковић Александар, Супска, Ћуприја.
02/004630/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-1084-19 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01318612 издат од ПУ Јагодина на име Живковић Стефан, Ћуприја, Ћуприја.
02/004631/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-164-19 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013728923 издат од ПУ Нови
Сад на име Вујков Милош, Петроварадин, Нови Сад.
02/004632/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-162-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013235186 издат од ПУ Нови
Сад на име Белић Љубица, Нови Сад, Нови Сад. 02/004633/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-157-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008124104 издат од ПУ Нови
Сад на име Слесар Александра, Нови Сад, Нови Сад.
02/004634/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-161-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013918334 издат од ПУ Нови
Сад на име Грегорић Бранислав, Нови Сад, Нови Сад.
02/004635/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-160-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008048417 издат од ПУ Нови
Сад на име Симић Имануел Давид, Ср. Каменица, Нови Сад.
02/004636/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-165-19 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009653040 издат од ПУ Нови
Сад на име Брдар Драгана, Ср. Каменица, Нови Сад.
02/004637/19
Решењем ПС Параћин број 27-2164-2019 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007228354 издат од ПУ
Јагодина на име Поповић Јадранка, Параћин, Параћин.
02/004638/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-409-19 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012128265 издат од ПУ Смедерево на име Исмет Дурај, Осипаоница, Смедерево.
02/004639/19
Решењем ПС Србобран број 09-205-21-127-19 од 08.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 9867637 издат од ПУ Нови
Сад на име Туцаков Марија, Осипаоница, Смедерево.
02/004640/19
Решењем ПС Србобран број 09-27-2-4-19 од 03.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013787652 издат од ПУ
Нови Сад на име Новаковић Љубица, Србобран, Србобран.
02/004641/19
Решењем ПС Горњи Милановац број 27-18-19 од
25.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 013244172
издат од ПУ Чачак на име Савић Алекса, Г. Милановац, Горњи
Милановац.
02/004642/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2240-19 од 04.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011125028 издат од ПУ
Нови Пазар на име Куртановић Сеад, Ђ. Ступови, Нови Пазар.
02/004643/19
Решењем ПУ Крагујевац број 01-285-3-19-15 од
12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 014034661 издат од ПУ Крагујевац на име Симеуновић Владан, Крагујевац,
Крагујевац.
02/004644/19
Решењем ПС Врњачка Бања број 27-43-19 од 09.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011818705 издат од ПУ
Краљево на име Бугариновић Тамара, В. Бања, Врњачка Бања.
02/004645/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-147-19 од 03.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 0108516+71 издат од ПУ Нови
Сад на име Фекете Александар, Н. Сад, Нови Сад. 02/004646/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-148-19 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008226377 издат од ПУ Смедерево на име Ковачевић Слободан, Н. Сад, Нови Сад.
02/004647/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-150-19 од 08.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01320669 издат од ПУ Нови
Сад на име Паунић Бранко, Ср. Каменица, Нови Сад.
02/004648/19
Решењем ПУ Крагујевац број 01-285-3-19-15 од
30.01.2019. проглашава се неважећим пасош број 008590450
издат од ПУ Крагујевац на име Ђурковић Никола, Крагујевац,
Крагујевац.
02/004649/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2310-19-1 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009607950 издат од ПУ
Лесковац на име Ајдаревић Бећир, Лесковац, Лесковац.
02/004650/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2320-19-1 од 09.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0088880782 издат од ПУ
Лесковац на име Смиљковић Радмила, Лесковац, Лесковац.
02/004651/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2378-19-1 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011302138 издат од ПУ
Лесковац на име Митић Душан, Лесковац, Лесковац.
02/004652/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2423-19-1 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009016613 издат од ПУ
Лесковац на име Јанковић Далиборка, Лесковац, Лесковац.
02/004653/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2309-19-1 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0087622819 издат од ПУ
Лесковац на име Цветковић Немања, Печењевце, Лесковац.
02/004654/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2308-19-1 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011529467 издат од ПУ
Лесковац на име Ајдаревић Марвета, Лесковац, Лесковац.
02/004655/19
Решењем ПС Прибој број 27-1-14-19 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013845019 издат од ПУ Пријепоље на име Хазировић Едина, Калафати, Прибој.
02/004656/19
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Решењем ПУ Крагујевац број 01-285-3-19-15 од
30.01.2019. проглашава се неважећим пасош број 013582529 издат од ПУ Крагујевац на име Минић Здравко, Крагујевац, Крагујевац.
02/004657/19
Решењем ПУ Београд број 27-2-19-100 од 30.01.2019. проглашава се неважећим пасош број 008164238 издат од ПУ Београд на име Пурић Свето, Крагујевац, Крагујевац. 02/004658/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-3245-19 од 09.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007883856 издат од ПУ
Нови Пазар на име Каришик Изет, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/004659/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2247-19 од 04.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010752518 издат од ПУ
Нови Пазар на име Ћоровић Самир, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/004660/19
Решењем ПС Кладово број 27-8-2019 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013448128 издат од ПУ Бор на
име Траиловић Тома, Кладово, Кладово.
02/004661/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-2138-2019 од
01.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01048767
издат од ПУ Сремска Митровица на име Лукић Маријана, Ср.
Рача, Сремска Митровица.
02/004662/19
Решењем ПС Сурдулица број 27-5-19 од 25.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 011530941 издат од ПУ Врање
на име Манић Ива, Јелашница, Сурдулица.
02/004663/19
Решењем ПС Топола број 27-1-19-17 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010910305 издат од ПУ Крагујевац на име Прокић Милица, Горња Трнава, Топола.
02/004664/19
Решењем ПУ Панчево број 27-20837-19 од 08.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01359152 издат од ПУ Панчево на име Ђорђе Даница, Сефекерин, Панчево.
02/004665/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1320-19-65 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008661436 издат од ПУ
Панчево на име Абедини Ваџид, Бујановац, Бујановац.
02/004666/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1296-19-66 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009546869 издат од ПУ
Врање на име Милошевић Бојан, Клиновац, Бујановац.
02/004667/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1351-19-67 од 05.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008330852 издат од ПУ
Врање на име Селмани Бајрам, Брезница, Бујановац.
02/004668/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1352-19-68 од 05.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012488084 издат од ПУ
Врање на име Аџић Агнеса, Насалце, Бујановац. 02/004669/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-68-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010385239 издат од ПУ Краљево на име Гавриловић Дргаољуб, М. бања, Краљево.
02/004670/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-64-19 од 10.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010508268 издат од ПУ Краљево на име Ристовић Немања, М. бања, Краљево. 02/004671/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-66-19 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01039349 издат од ПУ Краљево на име Јовановић Милош, Краљево, Краљево. 02/004672/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-67-19 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011068211 издат од ПУ Краљево на име Ивановић Петар, Адрани, Краљево. 02/004673/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-69-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013608814 издат од ПУ Краљево на име Поповић Горан, Раваница, Краљево. 02/004674/19
Решењем ПУ Панчево број 27-1-69-09 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 0074511180 издат од ПУ Београд на
име Филманн Миломирка, Панчево, Панчево.
02/004675/19
Решењем ПУ Панчево број 27-1-61-19 од 28.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 009551770 издат од ПУ Панчево на име Окука Весна, Качарево, Панчево.
02/004676/19
Решењем ПУ Ниш број 03-27-6-1-110-19 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012795364 издат од ПУ
Ниш на име Перић Марина, Ниш, Ниш.
02/004677/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-109-19 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011138563 издат од ПУ Ниш на
име Сулјемановић Милорад, Ниш, Ниш.
02/004678/19
Решењем ПС Беочин број 27-1-7-19 од 20.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 012851074 издат од ПУ Нови Сад
на име Мурина Ален, Беочин, Беочин.
02/004679/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-260-18 од 21.12.2018. проглашава се неважећим пасош број 011963125 издат од ПУ Крушевац на име Тодоровић Данијел, Пепељевац, Крушевац.
02/004680/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-11-19 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012774633 издат од ПУ Крушевац на име Васић Раде, Крушевац, Крушевац. 02/004681/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-52-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013119817 издат од ПУ Крушевац на име Миленковић Далибор, Крушевац, Крушевац.
02/004682/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-53-19 од 21.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 010112496 издат од ПУ Крушевац на име Милић Ивана, Крушевац, Крушевац. 02/004683/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-54-19 од 21.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 013593917 издат од ПУ Крушевац на име Васић Лидија, Крушевац, Крушевац. 02/004684/19
Решењем ПУ Крушевац број 27--55-19 од 21.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 012781034 издат од ПУ Крушевац на име Симоновић Душан, Крушевац, Крушевац.
02/004685/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-56-19 од 25.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011954905 издат од ПУ Крушевац на име Микић Јован, Крушевац, Крушевац. 02/004686/19

Решењем ПУ Крушевац број 27-4-57-19 од 27.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013747111 издат од ПУ Крушевац на име Мијаиловић Вања, Лазарица, Крушевац.
02/004687/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-58-19 од 29.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 009159608 издат од ПУ Крушевац на име Милошевић Душанка, Крушевац, Крушевац.
02/004688/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-59-19 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012304613 издат од ПУ Београд на име Миладиновић Бранко, Велики Купци, Крушевац.
02/004689/19
Решењем ПС Инђија број 27.2-10-2019 од 28.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 013757602 издат од ПУ Сремска Митровица на име Игњатовић Зоран, Инђија, Инђија.
02/004690/19
Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-21-19 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 0118593439 издат од ПУ Београд на име Суљевић Дери, Ужице, Ужице.
02/004691/19
Решењем ПУ Ужице број 27-20-19 од 10.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012070062 издат од ПУ Ужице на
име Станисављевић Ана, Ужице, Ужице.
02/004692/19
Решењем ПС Неготин број 27-35-19-1 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009144675 издат од ПУ Бор на
име Јончић Жељко, Неготин, Неготин.
02/004693/19
Решењем ПУ Крагујевац број 285-3-19-15 од 28.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009316865 издат од ПУ
Крагујевац на име Радовановић Петар, Крагујевац, Крагујевац.
02/004694/19
Решењем ПУ Крагујевац број 275-2-19-99 од 30.01.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013766925 издат од ПУ
Крагујевац на име Стевановић Гордана, Крагујевац, Крагујевац.
02/004695/19
Решењем ПУ Кикинда број 27-3-76-18 од 27.09.2018. проглашава се неважећим пасош број 013087785 издат од ПУ Кикинда на име Станкић Горан, Кикинда, Кикинда. 02/004696/19
Решењем ПС Сврљиг број 6-19 од 04.04.2019. проглашава
се неважећим пасош број 008331914 издат од ПУ Ниш на име
Крстић Саша, Белоиње, Сврљиг.
02/004697/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27.1-1235-19 од
08.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013681653 издат од ПУ Сремска Митровица на име Марчинковић Жељко, Ср.
Митровица, Сремска Митровица.
02/004698/19
Решењем ПС Свилајнац број 27-2172-19 од 02.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011790239 издат од ПУ
Јагодина на име Кузмић Зоран, Свилајнац, Свилајнац.
02/004699/19
Решењем ПС Параћин број 27-2090-2019 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013251159 издат од ПУ
Јагодина на име Маринковић Слободан, Трешњевица, Параћин.
02/004700/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-159-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010536262 издат од ПУ Нови
Сад на име Кршев Никола, Нови Сад, Нови Сад. 02/004701/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-1-9-19 од 02.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011899164 издат од ПУ Нови
Сад на име Пејић Славко, Беочин, Нови Сад.
02/004702/19
Решењем ПС Беочин број 27-1-10-19 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013713073 издат од ПУ Нови
Сад на име Јованчић Угљеша, Баноштор, Беочин. 02/004703/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-1-11-19 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009219560 издат од ПУ Нови
Сад на име Лазић Јока, Беочин, Беочин.
02/004704/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2570-19 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010440691 издат од ПУ Лесковац на име Миленковић Милош, Лебане, Лебане. 02/004705/19
Решењем ПС Беочин број 27-1-8-19 од 21.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 011426672 издат од ПУ Нови Сад
на име Екрем Сулејмани, Беочин, Беочин.
02/004706/19
Решењем БУ Бор број 27-24-2019 од 03.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013161176 издат од БУ Бор на име
Шакири Алији, Бор, Бор.
02/004707/19
Решењем БУ Бор број 27-29-19 од 10.04.2019. проглашава
се неважећим пасош број 012996577 издат од БУ Бор на име Милашиновић Саша, Бор, Бор.
02/004708/19
Решењем ПС Прешево број 82-070 од 09.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013800367 издат од ПУ Врање на
име Nuredini Besart, Прешево, Прешево.
02/004709/19
Решењем ПС Прешево број 27-42-19 од 20.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 013156163 издат од ПУ Врање на
име Qazimi Egzon, Оровица, Прешево.
02/004710/19
Решењем ПС Прешево број 27-448-19 од 26.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 007973552 издат од ПУ Врање
на име Шахини Астрит, Миратовац, Прешево.
02/004711/19
Решењем ПС Прешево број 27-455-19 од 28.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 012710236 издат од ПУ Врање
на име Hyseni Erblin, Прешево, Прешево.
02/004712/19
Решењем ПС Прешево број 27-417-19 од 25.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 27-417-19 издат од ПУ Врање
на име Фазлији Лаврдим, Прешево, Прешево.
02/004713/19
Решењем ПС Прешево број 27-424-19 од 22.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 007932626 издат од ПУ Врање
на име Сејдију Дритон, Прешево, Прешево.
02/004714/19
Решењем ПС Прешево број 27-463-19 од 29.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 008061328 издат од ПУ Врање
на име Муслија Салије, Црнотинце, Прешево.
02/004715/19
Решењем ПС Прешево број 82 од 30.03.2019. проглашава
се неважећим пасош број 010357569 издат од ПУ Врање на име
Vjollca Hyseni, Прешево, Прешево.
02/004716/19
Решењем ПС Прешево број 27-487-19 од 02.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011833557 издат од ПУ Врање
02/004717/19
на име Ћерим Халими, Црнотинце, Прешево.
Решењем ПС Прешево број 27-466-19 од 30.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 012606790 издат од ПУ Врање
на име Leutrim Mehmeti, Прешево, Прешево.
02/004718/19
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Решењем ПС Прешево број 27-917-19-39 од 19.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013716680 издат од ПУ
Врање на име Исуфи Мустафа, Лучане, Прешево. 02/004719/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1209-19-53 од 26.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0125673971 издат од ПУ
Врање на име Камбери Харис, Брезница, Бујановац.
02/004720/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1208-19-52 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009907114 издат од ПУ
Врање на име Камбери Астрит, Брезница, Бујановац.
02/004721/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1206-19-51 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012270556 издат од ПУ
Врање на име Џаферовић Акиље, Бујановац, Бујановац.
02/004722/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1205-19-50 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008227944 издат од ПУ
Врање на име Хатиџе Рамадани, Велики Трновац, Бујановац.
02/004723/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1204-19-49 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009624034 издат од ПУ
Врање на име Анкица Лека, Бујановац, Бујановац. 02/004724/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1203-19-48 од 26.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0115387286 издат од ПУ
Врање на име Шпреса Камбери, Бујановац, Бујановац.
02/004725/19
Решењем ПУ Ниш број 27-1-12-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008115844 издат од ПУ Ниш на
име Митровић Силвана, Ниш, Ниш.
02/004726/19
Решењем ПС Књажевац број 27-1-11-19 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009278168 издат од ПУ
Зајечар на име Ђорђевић Александар, Књажевац, Књажевац.
02/004727/19
Решењем ПС Трстеник број 27-1-8/19 од 22.02.2019. проглашава се неважећим пасош број 011937950 издат од ПУ Крушевац на име Стаменковић Дарко, Левићи, Трстеник.
02/004728/19
Решењем ПС Књажевац број 27-1-10-19 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008765253 издат од ПУ
Зајечар на име Марјановић Љиљана, Књажевац, Књажевац.
02/004729/19
Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-19-19 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008270033 издат од ПУ
Пријепоље на име Ђурђевић Селим, Пријепоље, Пријепоље.
02/004730/19
Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-20-19 од 18.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013509088 издат од ПУ
Пријепоље на име Табаковић Џенан, Ивање, Пријепоље.
02/004731/19
Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-23-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012327041 издат од ПУ Ужице
на име Топаловић Милош, Ужице, Ужице.
02/004732/19
Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-24-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013530801 издат од ПУ Ужице
на име Muller Bianca, Ужице, Ужице.
02/004733/19
Решењем ПС Горњи Милановац број 27-01-19 од
30.01.2019. проглашава се неважећим пасош број 013221831
издат од ПУ Чачак на име Ризанај Милан, Горњи Милановац,
Горњи Милановац.
02/004734/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2562-19 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01372011 издат од ПУ
Нови Пазар на име Гегић Алмедин, Мур, Нови Пазар.
02/004735/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2290-19 од 08.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009603534 издат од ПУ
Нови Пазар на име Фарис Шабовић, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/004736/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2380-19 од 10.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008945040 издат од ПУ
Нови Пазар на име Укић Амина, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/004737/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2414-19 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008829509 издат од ПУ
Нови Пазар на име Зећовић Алмир, Осоје, Нови Пазар.
02/004738/19
Решењем ПУ Крагујевац број 01-285-19-15 од 30.01.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01145970 издат од ПУ
Крагујевац на име Шарчевић Милорад, Крагујевац, Крагујевац.
02/004739/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2578-19-1 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013943986 издат од ПУ
Лесковац на име Фазлиу Леон, Лесковац, Лесковац.
02/004740/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2577-19-1 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01394397 издат од ПУ Лесковац на име Фазлиу Тетута, Лесковац, Лесковац. 02/004741/19
Решењем ПС Рума број 27.3-20-2019 од 08.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013298813 издат од ПУ Сремска
02/004742/19
Митровица на име Чавић Нина, Рума, Рума.
Решењем ПС Рума број 27.3-21-2019 од 08.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008656969 издат од ПУ Сремска
Митровица на име Чавић Маријана, Рума, Рума. 02/004743/19
Решењем ПС Рума број 27.3-22-2019 од 10.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011964509 издат од ПУ Сремска
Митровица на име Мињин Милош, Рума, Рума.
02/004744/19
Решењем ПУ Бор број 27-30-2019 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013518273 издат од ПУ Бор на име
Минић Слободан, Бор, Бор.
02/004745/19
Решењем ПУ Крагујевац број 01-285-3-19-15 од
30.01.2019. проглашава се неважећим пасош број 013129929
издат од ПУ Крагујевац на име Марковић Бранка, Крагујевац,
Крагујевац.
02/004746/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-37 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009204377 издат од ПУ Сомбор на име Живковић Биљана, Сомбор, Сомбор. 02/004747/19
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Решењем ПУ Лесковац број 27-23142-19 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007626377 издат од ПУ
Лесковац на име Јовановић Љубиша, Зелетово, Лесковац.
02/004748/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2461-19 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010752513 издат од ПУ
Нови Пазар на име Фековић Фарис, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/004749/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2420-19 од 10.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013660127 издат од ПУ
Нови Пазар на име Селимовић Ертан, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/004750/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2441-19 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013782934 издат од ПУ
Нови Пазар на име Таљевић Мирсат, Побрђе, Нови Пазар.
02/004751/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2543-19 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012490022 издат од ПУ
Нови Пазар на име Омеровић Лина, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/004752/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2465-19-1 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013284355 издат од ПУ Шабац на име Јовановић Драган, Шабац, Шабац.
02/004753/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2530-19-1 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01359035 издат од ПУ Шабац
на име Јовановић Васо, Табановић, Шабац.
02/004754/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2554-19-1 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012442814 издат од ПУ Шабац на име Митровић Вељко, Микус, Шабац.
02/004755/19
Решењем ПС Ивањица број 27-1-9-19 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007813443 издат од ПУ Чачак
на име Маловић Ненад, Прилике, Ивањица.
02/004756/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-50-2019 од 10.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011275793 издат од ПУ
Пожаревац на име Веселинив Марија, Костолац, Пожаревац.
02/004757/19
Решењем ПС Сокобања број 27-1-106-19 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009939537 издат од ПУ
Београд на име Антић Тамара, Сокобања, Соко Бања.
02/004758/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-11-19 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009220356 издат од ПУ Ниш на
име Милетић Александар, Ниш, Ниш.
02/004759/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2466-19-1 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011852267 издат од ПУ
Лесковац на име Бекташевић Ирена, Лесковац, Лесковац.
02/004760/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-21-19 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012328719 издат од ПУ Прокупље на име Ђокић Младен, Микуловац, Прокупље.
02/004761/19
Решењем ПС Нова Варош број 04-27-2-19 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01500602 издат од ПУ
Пријепоље на име Росић Радош, Акмачићи, Нова Варош.
02/004762/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2538-19 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012239221 издат од ПУ
Нови Пазар на име Брановић Славомир, Н. Пазар, Нови Пазар.
02/004763/19
Решењем ПУ Ваљево број 27-2528-19-1 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008631416 издат од ПУ Ваљево на име Тимотић Горан, Јасеница, Ваљево.
02/004764/19
Решењем ПУ Каргујевац број 27-15-5-2019 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013572035 издат од ПУ
Каргујевац на име Златић Дејан, Крагујевац, Крагујевац.
02/004765/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-15-4-2019 од 30.01.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012258754 издат од ПУ
Крагујевац на име Јовановић Giuliano, Крагујевац, Крагујевац.
02/004766/19
Решењем ПС Оџаци број 27-34-19 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013757730 издат од ПУ Сомбор
на име Максимовић Бранислав, Оџаци, Оџаци.
02/004767/19
Решењем ПУ Кикинда број 86-27-3-3-20-19 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007398131 издат од ПУ
Кикинда на име Кљајић Петар, Кикинда, Кикинда. 02/004768/19
Решењем ПУ Кикинда број 86-27-3--21-19 од 03.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 111008619 издат од ПУ
Кикинда на име Кљајић Јасна, Кикинда, Кикинда. 02/004769/19
Решењем ПУ Чачак број 27-60-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009388339 издат од ПУ Чачак на
име Босика Милан, Чачак, Чачак.
02/004770/19
Решењем ПС Велика Плана број 27-2383-19 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013187813 издат од ПУ
Смедерево на име Петковић Милош, Ракинац, Велика Плана.
02/004771/19
Решењем ПС Велика Плана број 27-2560-2019 од
15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010562012 издат
од ПУ Смедерево на име Станојевић Слободан, Старо село, Велика Плана.
02/004772/19
Решењем ПС Велика Плана број 27-2690-19 од 18.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012790355 издат од ПС
Велика Плана на име Радосављевић Винето, Ново село, Велика
Плана.
02/004773/19
Решењем ПС Велика Плана број 27-73-2019 од 18.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008285883 издат од ПС Велика Плана на име Ивановић Милена, Трновче, Велика Плана.
02/004774/19
Решењем ПС Велика Плана број 27-2321-2019 од
18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012589801
издат од ПС Велика Плана на име Васић Станимир, Ново село,
Велика Плана.
02/004775/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1463-19-69 од 12.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013751020 издат од ПУ
Врање на име Идић Амир, Бујановац, Бујановац. 02/004776/19
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Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2407-19 од 10.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010443071 издат од ПУ
Нови Пазар на име Јаховић Един, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/004777/19
Решењем ПС Жабари број 27-2127-19-542 од 29.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008928145 издат од ПУ
Пожаревац на име Милојевић Милош, Ореовице, Жабари.
02/004778/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2498-19-1 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011625010 издат од ПУ Шабац на име Стојићевић Злата, Шабац, Шабац.
02/004779/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2647-19-1 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008396406 издат од ПУ Шабац на име Егановић Мирсад, Шабац, Шабац.
02/004780/19
Решењем ПУ Зрењанин број 27-2620-19 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011686664 издат од ПУ
Зрењанин на име Дамјановић Данијел, Зрењанин, Зрењанин.
02/004781/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2641-19-1 од 18.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011541505 издат од ПУ
Лесковац на име Јанковић Ненад, Чукљеник, Лесковац.
02/004782/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2665-19-1 од 18.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0088460040 издат од ПУ
Лесковац на име Јовић Снежана, Лесковац, Лесковац.
02/004783/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2467-191- од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010076913 издат од ПУ
Лесковац на име Ристић марко, Горње Стопање, Лесковац.
02/004784/19
Решењем ПС Сокобања број 27-1-114-19 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008501680 издат од ПУ
Зајечар на име Голубовић Сања, Сокобања, Соко Бања.
02/004785/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2705-19-1 од 18.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0136875667 издат од ПУ
Лесковац на име Стојановић Ненад, Лесковац, Лесковац.
02/004786/19
Решењем ПУ Суботица број 27.1-68-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011752714 издат од ПУ Суботица на име Свирчев Илија, Суботица, Суботица. 02/004787/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-6-112-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011069661 издат од ПУ Ниш
на име Митић Срећко, Ниш, Ниш.
02/004788/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2567-19-1 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0108606457 издат од ПУ
Лесковац на име Павловић Никола, Лесковац, Лесковац.
02/004789/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2520-19-1 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009906815 издат од ПУ
Београд на име Абедини Рама, Лесковац, Лесковац.
02/004790/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2555-19 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011553535 издат од ПУ Шабац на име Станковић Жељко, Меховине, Шабац. 02/004791/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2602-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013731774 издат од ПУ Шабац на име Митровић Слободан, Звезда, Шабац. 02/004792/19
Решењем ПС Бојник број 27-2540-19 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010472802 издат од ПУ Лесковац на име Стаменковић Бојан, Придворица, Бојник.
02/004793/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-22-19 од 08.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007779711 издат од ПУ Прокупље на име Каличанин Ана, Шишмановци, Прокупље.
02/004794/19
Решењем ПУ Зрењанин број 27-2496-19 од 12.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010729847 издат од ПУ
Зрењанин на име Ристић Дајана, Зрењанин, Зрењанин.
02/004795/19
Решењем ПУ Зрењанин број 27-2193-19 од 02.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011227978 издат од ПУ
Зрењанин на име Вујадиновић Светлана, Зрењанин, Зрењанин.
02/004796/19
Решењем ПУ Зрењанин број 27-24274-19 од 10.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007617376 издат од ПУ Зрењанин на име Маркуш Адам, Зрењанин, Зрењанин.
02/004797/19
Решењем ПУ Зрењанин број 27-2625-19 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011765549 издат од ПУ
Зрењанин на име Болозан Светлана, Зрењанин, Зрењанин.
02/004798/19
Решењем ПУ Зрењанин број 27-2589-19 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011837528 издат од ПУ
Зрењанин на име Јеремија Тамара, Зрењанин, Зрењанин.
02/004799/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2519-19-1 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011199664 издат од ПУ Шабац
на име Глигорић Ана, Шабац, Шабац.
02/004800/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2569-19-1 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01372372 издат од ПУ Шабац
на име Криловић Љиљана, Прњавор, Шабац.
02/004801/19
Решењем ПУ Ваљево број 27-2-4-19 од 09.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013109228 издат од ПУ Ваљево
на име Мирковић Милорад, Јабучје, Лајковац.
02/004802/19
Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-22-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008737884 издат од ПУ Ужице
на име Веснић Милица, Ужице, Ужице.
02/004803/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27.2-27-19 од
16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013288374
издат од ПУ Сремска Митровица на име Ђукић Мирко, Ср. Ми02/004804/19
тровица, Сремска Митровица.
Решењем ПУ Пожаревац број 27-65-19 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01271388 издат од ПУ Пожаревац на име Јовић Горан, Панково, Петровац на Млави.
02/004805/19
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Решењем ПУ Пожаревац број 27-18-19 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010715710 издат од ПУ
Пожаревац на име Стојимировић Горан, Петровац, Петровац на
Млави.
02/004806/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-60-19 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013391414 издат од ПУ
Пожаревац на име Миленковић Стефан, Петровац, Петровац на
Млави.
02/004807/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2426-19 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008986449 издат од ПУ
Нови Пазар на име Плојовић Алмир, Н. Пазар, Нови Пазар.
02/004808/19
Решењем ПС Ковачица број 27-1-11-19 од 13.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013752106 издат од ПУ Панчево на име Варга Александар, Ковачица, Ковачица.
02/004809/19
Решењем ПС Алексинац број 27-22-19 од 03.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012094839 издат од ПУ Београд на име Николић Драган, Прћиловица, Алексинац.
02/004810/19
Решењем ПС Алексинац број 27-14-19 од 26.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 013174837 издат од ПС Алексинац на име Арсовић Милан, Житковац, Алексинац.
02/004811/19
Решењем ПС Алексинац број 27-9-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008691086 издат од ПУ Ниш
на име Шкобрена Снежана, Алексиначки рудник, Алексинац.
02/004812/19
Решењем ПУ Краљево број 27-8-19 од 13.02.2019. проглашава се неважећим пасош број 010688085 издат од ПУ Ниш на
име Лазић Милан, Краљево, Краљево.
02/004813/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 715 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011027165 издат од ПУ Нови Пазар на име Каришик Халил, Нови П., Нови Пазар. 02/004814/19
Решењем ПС Велика Плана број 27-2755-19 од 23.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013181091 издат од ПС
Велика Плана на име Грујић Дејан, Марковац, Велика Плана.
02/004815/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-177-19 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013949711 издат од ПУ Нови
Сад на име Радојичић Војкан, Нови Сад, Нови Сад.
02/004816/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-178-19 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01239497713 издат од ПУ
Нови Сад на име Радојичић Соња, Нови Сад, Нови Сад.
02/004817/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-70-19 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011387200 издат од ПУ Крушевац на име Стојановић Љубомир, Мудраковац, Крушевац.
02/004818/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-67-19 од 19.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008961124 издат од ПУ Крушевац на име Столић Јелена, Крушевац, Крушевац.
02/004819/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-66-19 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013715452 издат од ПУ Крушевац на име Блажић Миленко, Крушевац, Крушевац.
02/004820/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-65-19 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008255905 издат од ПУ Крушевац на име Раденковић Вељко, Крушевац, Крушевац.
02/004821/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-64-19 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013102087 издат од ПУ Крушевац на име Ђорђевић Дејан, Крушевац, Крушевац.
02/004822/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-63-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010430827 издат од ПУ Крушевац на име Бановић Милица, Крушевац, Крушевац.
02/004823/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-62-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013743827 издат од ПУ Крушевац на име Љешњанин Бојан, Паруновац, Крушевац.
02/004824/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-61-19 од 10.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008134677 издат од ПУ Крушевац на име Симић Драган, Дедина, Крушевац. 02/004825/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-60-19 од 09.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009771852 издат од ПУ Крушевац на име Гашић Јелена, Шавране, Крушевац. 02/004826/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-4-44-19 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011280733 издат од ПУ Крушевац на име Костић Александар, Крушевац, Крушевац.
02/004827/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-1992-2019 од 08.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01242341 издат од ПУ Јагодина на име Миливојевић Бобан, Параћин, Параћин.
02/004828/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-2086-19 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01053867 издат од ПУ Јагодина на име Цокел Бехара, Трешњевица, Параћин.
02/004829/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-2516-2019 од
12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008701760 издат од ПУ Сремска Митровица на име Пантелић Јелена, Стари
02/004830/19
мост, Сремска Митровица.
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-2713-19 од
19.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 0011601507
издат од ПУ Сремска Митровица на име Алимановић Злата, Ср.
Митровица, Сремска Митровица.
02/004831/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-39 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009429177 издат од ПУ Сомбор на име Ковач Стеван, Сомбор, Сомбор.
02/004832/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-38 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008422257 издат од ПУ Сомбор на име Сечуски Немања, Сомбор, Сомбор.
02/004833/19
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Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-40 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013381031 издат од ПУ Сомбор на име Колопмар Јаника, Сомбор, Сомбор.
02/004834/19
Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-22-19 од 24.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 014008904 издат од ПУ
Пријепоље на име Мујезиновић Фернала, Пријепоље, Пријепоље.
02/004835/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2723-19 од 19.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010574881 издат од ПУ
Нови Пазар на име Балић Едиб, Глоговик, Тутин. 02/004836/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-29639-19 од 19.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013853001 издат од ПУ
Нови Пазар на име Угљанин Адмир, Долово, Тутин.
02/004837/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-247-18 од 05.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011895403 издат од ПУ
Нови Пазар на име Климента Амина, Рудница, Тутин.
02/004838/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2616-19 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008953002 издат од ПУ
Нови Пазар на име Мартиновић Аида, Тутин, Тутин.
02/004839/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2611-19 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012479802 издат од ПУ
Нови Пазар на име Мартиновић Али, Тутин, Тутин.
02/004840/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2613-19 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012846903 издат од ПУ
Нови Пазар на име Мартиновић Ахмед, Тутин, Тутин.
02/004841/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2614-19 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 02154022 издат од ПУ
Нови Пазар на име Мартиновић Мерјем, Тутин, Тутин.
02/004842/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2612-19 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012263903 издат од ПУ
Нови Пазар на име Мартиновић Диа Менсе, Тутин, Тутин.
02/004843/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-88-2019 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0084628481 издат од ПУ
Смедерево на име Митић Здравко, Смедерово, Смедерево.
02/004844/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-1-70-19 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008562859 издат од ПУ
Смедерево на име Пановић Станија, Краљево, Краљево.
02/004845/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-71-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010716929 издат од ПУ Краљево на име Вељовић Зоран, Краљево, Краљево. 02/004846/19
Решењем ПУ Бор број 27-32-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013122445 издат од ПУ Бор на име
Продановић Лаура, Бор, Бор.
02/004847/19
Решењем ПУ Бор број 27-26-2019 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011049649 издат од ПУ Бор на име
Кочић Даница, Бор, Бор.
02/004848/19
Решењем ПС Инђија број 27.2-11-2019 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010814238 издат од ПУ Сремска Митровица на име Шкрбић Сања, Крчедин, Инђија.
02/004849/19
Решењем ПС Пландиште број 27-1-3-19 од 19.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011082165 издат од ПС
Кањижа на име Павков Јована, Крчедин, Инђија. 02/004850/19
Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-25-19 од 19.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012124223 издат од ПУ Ужице
на име Павловић Весна, Севојно, Ужице.
02/004851/19
Решењем ПС Рума број 27.3-18-2019 од 20.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011989532 издат од ПУ Сремска
Митровица на име Алимпић Стеван, Кленак, Рума.
02/004852/19
Решењем ПС Рума број 27.3-23-2019 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010948225 издат од ПУ Сремска
Митровица на име Сикимић Сузана, Хртковци, Рума.
02/004853/19
Решењем ПС Рума број 27.3-25-2019 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013844408 издат од ПУ Сремска
Митровица на име Костић Марко, Рума, Рума.
02/004854/19
Решењем ПС Рума број 27.3-24-19 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013133983 издат од ПУ Сремска
Митровица на име Костић Вељко, Рума, Рума.
02/004855/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27.3-26-2019 од
18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012726765 издат од ПУ Сремска Митровица на име Ђорђевић Дарко, Рума,
Рума.
02/004856/19
Решењем ПС Апатин број 11-27-2759-19 од 19.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013365954 издат од ПУ
Сомбор на име Поповић Дејан, Апатин, Апатин. 02/004857/19
Решењем ПС Апатин број 11-27-2731-19 од 19.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013425028 издат од ПУ
Сомбор на име Катић Синиша, Пригревица, Апатин.
02/004858/19
Решењем ПС Апатин број 11-27-2592-19 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009771300 издат од ПУ
Сомбор на име Игнац Горан, Пригревица, Апатин. 02/004859/19
Решењем ПС Бајина Башта број 27-448-7-19 од 22.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009120857 издат од ПУ
Ужице на име Тадић Радош, Б. Башта, Бајина Башта.
02/004860/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-15-6-2019 од 22.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007836782 издат од ПУ
Крагујевац на име Миливојевић Мирослав, Крагујевац, Крагујевац.
02/004861/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2737-19 од 01.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009681070 издат од ПУ
Крагујевац на име Васић Есма, Раниловић, Аранђеловац.
02/004862/19

Решењем ПС Ивањица број 27-1-11-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008171086 издат од ПУ Чачак
на име Цветковић Драшко, Маскова, Ивањица.
02/004863/19
Решењем ПУ Суботица број 27.1-69-19 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009613057 издат од ПУ Суботица на име Рашинац Вања, Суботица, Суботица. 02/004864/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2563-19 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010038546 издат од ПУ
Нови Пазар на име Подбићанин Елвис, Н. Пазар, Нови Пазар.
02/004865/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2656-19 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012961307 издат од ПУ
Нови Пазар на име Никишић Махир, Н. Пазар, Нови Пазар.
02/004866/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2655-19 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012961312 издат од ПУ
Нови Пазар на име Никшић Бакир, Н. Пазар, Нови Пазар.
02/004867/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-25652-19 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009660669 издат од ПУ
Нови Пазар на име Никшић Нурадија, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/004868/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 8135 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013576060 издат од ПУ Нови Пазар на име Мурселовић Едо, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/004869/19
Решењем ПС Бојник број 27-2777-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012787481 издат од ПУ Лесковац на име Селимановић Речковић Валентина, Косанчић,
Бојник.
02/004870/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2654-19 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012521034 издат од ПУ
Нови Пазар на име Никшић Мустафа, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/004871/19
Решењем ПУ Врање број 27-515-19 од 08.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011235311 издат од ПУ Врање на
име Исахи Раифе, Стрезовце, Врање.
02/004872/19
Решењем ПУ Врање број 27-498-19 од 02.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009822021 издат од ПУ Врање на
име Пајазити Сокол, Црнотинце, Прешево.
02/004873/19
Решењем ПУ Врање број 27-513-19 од 08.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013121530 издат од ПУ Врање на
име Салиху Бесарт, Норча, Прешево.
02/004874/19
Решењем ПС Прешево број 27-537-19 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008234147 издат од ПУ Врање
на име Beqiri Mizafere, Ораовица, Прешево.
02/004875/19
Решењем ПС Прешево број 27-538-19 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008234146 издат од ПУ Врање
на име Bećiri Hysen, Ораовица, Прешево.
02/004876/19
Решењем ПС Прешево број 070 од 19.04.2019. проглашава
се неважећим пасош број 012267365 издат од ПУ Београд на име
Artina Asani, Прешево, Прешево.
02/004877/19
Решењем ПУ Врање број 27-514-19 од 08.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01250268 издат од ПУ Врање на
име Мурсели Алемдин, Прешево, Прешево.
02/004878/19
Решењем ПУ Врање број 27-543-19 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013267658 издат од ПУ Врање на
име Јунузи Буњамин, Прешево, Прешево.
02/004879/19
Решењем ПС Неготин број 27-36-19-1 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012435704 издат од ПУ Бор на
име Генчић Миленија, Неготин, Неготин.
02/004880/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-2820-2019 од
22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007536434 издат од ПУ Сремска Митровица на име Венчеловски Мери, Ср.
02/004881/19
Митровица, Сремска Митровица.
Решењем ПУ Јагодина број 27-2839-19 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013784835 издат од ПУ Јагодина на име Павловић Дарко, Јагодина, Јагодина. 02/004882/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-102 од 30.01.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013552848 издат од ПУ
Крагујевац на име Јоксимовић Дамјан, Јагодина, Крагујевац.
02/004883/19
Решењем ПС Прибој број 27-1-15-19 од 19.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01004528281 издат од ПУ Пријепоље на име Шуман Алме, Забрњица, Прибој.
02/004884/19
Решењем ПУ Крагујевац број 272-19-96 од 30.01.2019. проглашава се неважећим пасош број 011451396 издат од ПУ Крагујевац на име Милетић Богдан, Забрњица, Прибој.
02/004885/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-10-19-3 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013422646 издат од ПУ
Крагујевац на име Грковић Марко, Доња Рача, Рача.
02/004886/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-104 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008168558 издат од ПУ Крагујевац на име Јоксимовић Александра, Крагујевац, Крагујевац.
02/004887/19
Решењем ПС Ковачица број 27-1-12-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01256386 издат од ПУ Панчево на име Радовић Кристина, Падина, Ковачица. 02/004888/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-56-2019 од 22.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007403772 издат од ПУ
Пожаревац на име Матејић Дејанка, Кличевац, Ковачица.
02/004889/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-55-19 од 03.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007538529 издат од ПУ Пожаревац на име Стојићевић Милкица, Пожаревац, Пожаревац.
02/004890/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-15-19 од 13.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 008319520 издат од ПУ Прокупље на име Демировић Данијел, Прокупље, Прокупље.
02/004891/19
Решењем ПС Мало Црниће број 27-15-2019 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01004880 издат од ПУ Пожаревац на име Арсић Велиша, Мало Црниће, Прокупље.
02/004892/19
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Решењем ПУ Кикинда број 27-3-3-3-20-19 од 03.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013236831 издат од ПУ
Кикинда на име Баста Ђуро, Кикинда, Кикинда. 02/004893/19
Решењем ПС Варварин број 27-21-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 10869612 издат од ПУ Крушевац на име Брашић Горан, Обреж, Варварин.
02/004894/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-108 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013396585 издат од ПУ
Крагујевац на име Карановић Марија, Крагујевац, Крагујевац.
02/004895/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-110 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012354659 издат од ПУ
Крагујевац на име Јовановић Лидија, Крагујевац, Крагујевац.
02/004896/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-114 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013682635 издат од ПУ
Крагујевац на име Бацковић Александра, Крагујевац, Крагујевац.
02/004897/19
Решењем ПУ Ниш - ПС Мерошина број 03.27.12-3/19 од
27.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 008208741
издат од ПУ Београд на име Павловић Драгослава, Баличевац,
Мерошина.
02/004898/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-112 од 30.01.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010769177 издат од ПУ
Крагујевац на име Сретеновић Драгана, Крагујевац, Крагујевац.
02/004899/19
Решењем ПУ Крагујевац број 237-2-19-109 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013262532 издат од ПУ
Крагујевац на име Јовановић Ален, Крагујевац, Крагујевац.
02/004900/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-111 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013224212 издат од ПУ
Крагујевац на име Ресимовић Бојана, Крагујевац, Крагујевац.
02/004901/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-101 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007383895 издат од ПУ
Крагујевац на име Јоксимовић јанко, Крагујевац, Крагујевац.
02/004902/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-116 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013848815 издат од ПУ
Крагујевац на име Банковић Јасмина, Крагујевац, Крагујевац.
02/004903/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-103 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013552849 издат од ПУ
Крагујевац на име Јоксимовић Видан, Крагујевац, Крагујевац.
02/004904/19
Решењем ПУ Чачак број 27-62-19 од 03.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010373843 издат од ПУ Чачак на
име Вучићевић Сања, Трнава, Чачак.
02/004905/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-115 од 30.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013813476 издат од ПУ
Крагујевац на име Лацмановић Никола, Крагујевац, Крагујевац.
02/004906/19
Решењем ПУ Чачак број 27-65-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011309719 издат од ПУ Чачак на
име Парезановић Марко, Трнава, Чачак.
02/004907/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2852-19-1 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013630761 издат од ПУ Шабац на име Стевановић Теодора, Шабац, Шабац. 02/004908/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2736-19-1 од 19.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009195506 издат од ПУ Шабац на име Гајић Делфа, Шабац, Шабац.
02/004909/19
Решењем ПС Ћићевац број 27-9-22-18 од 26.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012711735 издат од ПУ Крушевац на име Богдановић Кристијан, Ћићевац, Ћићевац.
02/004910/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-118 од 19.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013382516 издат од ПУ
Крагујевац на име Недељковић Миланко, Крагујевац, Крагујевац.
02/004911/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-119 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010116348 издат од ПУ
Крагујевац на име Владимир Бубања, Крагујевац, Крагујевац.
02/004912/19
Решењем ПУ Крушевац број 27-22-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011453327 издат од ПУ Крушевац на име Ђурђевић Зоран, Горњи Катун, Варварин.
02/004913/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2899-19-1 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01371722 издат од ПУ Шабац
на име Јовановић Марија, Синошевић, Шабац.
02/004914/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-113 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013653161 издат од ПУ
Крагујевац на име Петковић Бојан, Крагујевац, Крагујевац.
02/004915/19
Решењем ПУ Прокуље број 27-24-19 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013839132 издат од ПУ Лесковац на име Тодоровић Јасмина, Бублица, Прокупље.
02/004916/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-26-19 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010534742 издат од ПУ Прокупље на име Ђорђевић Братислав, Бублица, Прокупље.
02/004917/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-25-19 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 0090898719 издат од ПУ Прокупље на име Амзић Даца, Прокупље, Прокупље. 02/004918/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-23-19 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012655825 издат од ПУ Прокупље на име Ђорђевић Милош, Горња Драгања, Прокупље.
02/004919/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-14-19 од 28.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 013304046 издат од ПУ Прокупље на име Вељковић Александра, Прокупље, Прокупље.
02/004920/19
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Решењем ПУ Прокупље број 27-2710-19 од 18.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013278383 издат од ПУ
Прокупље на име Ђоровић Светлана, Косово Поље, Прокупље.
02/004921/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-2711-19 од 18.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012206733 издат од ПУ
Прокупље на име Јовић Иван, Куршумлија, Куршумлија.
02/004922/19
Решењем ПУ Кикинда број 27-3-79-18 од 04.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009471977 издат од ПУ Кикинда на име Остојић Стефан, Кикинда, Кикинда. 02/004923/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-720-19 од
23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010600920
издат од ПУ Сремска Митровица на име Гавриловић Слободан,
Прхово, Сремска Митровица.
02/004924/19
Решењем ПС Сурдулица број 27-16-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013596258 издат од ПУ Јагодина на име Пудингер Саша, Сурдулица, Сурдулица.
02/004925/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-2645-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008067955 издат од ПУ Јагодина на име Васић Ненад, Глоговац, Јагодина.
02/004926/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-1202-9 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011593102 издат од ПУ Јагодина на име Стојадиновић Драган, Ћуприја, Ћуприја.
02/004927/19
Решењем ПС Деспотовац број 27-2586-19 од 03.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0119781100 издат од ПУ
Јагодина на име Петсцхниг Јасминка, Медвеђа, Деспотовац.
02/004928/19
Решењем ПС Деспотовац број 27-2356-19 од 28.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012397036 издат од ПУ
Јагодина на име Тодоровић Дарко, Ресавица, Деспотовац.
02/004929/19
Решењем ПС Деспотовац број 27-2867-19 од 17.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008280494 издат од ПУ
Јагодина на име Брзановић Јовица, Деспотовац, Деспотовац.
02/004930/19
Решењем ПС Деспотовац број 27-1823-19 од 07.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012421966 издат од ПС
Деспотовац на име Маринковић Миле, Грабовица, Деспотовац.
02/004931/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-175-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013141948 издат од ПУ Нови
Сад на име Трнавац Вук, Нови Сад, Нови Сад.
02/004932/19
Решењем ПУ Панчево број 27-1-73-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012770961 издат од ПУ Панчево на име Новаков Оливера, Панчево, Панчево. 02/004933/19
Решењем ПУ Панчево број 27-1-74-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01329418 издат од ПУ Панчево на име Кучевић Елвир, Банат. Брестовац, Панчево.
02/004934/19
Решењем ПУ Панчево број 27.1-67-2019 од 04.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008646805 издат од ПУ
Панчево на име Крастановић Вук, Панчево, Панчево.
02/004935/19
Решењем ПУ Панчево број 27-1-75-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011587944 издат од ПУ Панчево на име Благојев Бојан, Панчево, Панчево.
02/004936/19
Решењем ПС Бечеј број 27-6-13-2019 од 10.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012880140 издат од ПУ Нови
Сад на име Болдижар Денеш, Б. Петрово Село, Бечеј.
02/004937/19
Решењем ПС Варварин број 27-20-19 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011805448 издат од ПУ Крушевац на име Марјановић Александар, Церница, Варварин.
02/004938/19
Решењем ПС Варварин број 27-19-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012173101 издат од ПУ Крушевац на име Стојановић Александар, Г. Катун, Варварин.
02/004939/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-53-2019 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01371063 издат од ПУ Пожаревац на име Борас Александар, Костолац, Пожаревац.
02/004940/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-51-2019 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011843174 издат од ПУ Пожаревац на име Аранђеловић Десанка, Пожаревац, Пожаревац.
02/004941/19
Решењем ПУ Зрењанин број 27-2621-19 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009001012 издат од ПУ
Зрењанин на име Радивојевић Љиљана, Зрењанин, Зрењанин.
02/004942/19
Решењем ПУ Зрењанин број 27-2622-19 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013549365 издат од ПУ Зрењанин на име Ђурић Јелена, Зрењанин, Зрењанин.
02/004943/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-52-2019 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010906750 издат од ПУ
Пожаревац на име Јоцић Горица, Пожаревац, Пожаревац.
02/004944/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-167-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009844336 издат од ПУ Нови
Сад на име Исен Рака, Нови Сад, Нови Сад.
02/004945/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-169-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010608018 издат од ПУ Нови
Сад на име Ристић Јована, Нови Сад, Нови Сад.
02/004946/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-168-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008262368 издат од ПУ Нови
Сад на име Пантић Игор, Нови Сад, Нови Сад.
02/004947/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-166-19 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013471959 издат од ПУ Нови
Сад на име Минић Весна, Нови Сад, Нови Сад.
02/004948/19
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Решењем ПУ Нови Сад број 27-163-19 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012084088 издат од ПУ Нови
Сад на име Мацакања Оливера, Нови Сад, Нови Сад.
02/004949/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-170-19 од 19.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012278236 издат од ПУ Нови
Сад на име Обрадовић Зоран, Нови Сад, Нови Сад. 02/004950/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-172-19 од 19.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008804147 издат од ПУ Нови
Сад на име Ивић Мирко, Нови Сад, Нови Сад.
02/004951/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-171-19 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008578516 издат од ПУ Нови
Сад на име Ловре Милан, Нови Сад, Нови Сад.
02/004952/19
Решењем ПУ Панчево број 27-1-78-2019 од 18.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009075276 издат од ПУ
Панчево на име Марковски Ана, Јабука, Панчево. 02/004953/19
Решењем ПУ Панчево број 27-1-169-18 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008383652 издат од ПУ Панчево на
име Спасовски Александар, Панчево, Панчево.
02/004954/19
Решењем ПУ Панчево број 27-1-76-2019 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009704964 издат од ПУ
Панчево на име Нистор Гице, Б. Ново Село, Панчево.
02/004955/19
Решењем ПУ Краљево број 27-33-2019 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010701210 издат од ПУ Краљево на име Коматина Страхиња, Рашка, Рашка. 02/004956/19
Решењем ПУ Пирот број 27-2-12 од 04.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013759838 издат од ПУ Пирот на
име Апостолов Данијела, Пирот, Пирот.
02/004957/19
Решењем ПУ Пирот број 27-2-13 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011817126 издат од ПУ Пирот на
име Милић Алексанадар, Пирот, Пирот.
02/004958/19
Решењем ПУ Пирот број 27.2-14 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008172603 издат од ПУ Пирот на
име Николић Марија, Пирот, Пирот.
02/004959/19
Решењем ПУ Пирот број 27-2-15 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013294337 издат од ПУ Пирот на
име Ђорић Зоран, Крупац, Пирот.
02/004960/19
Решењем ПУ Пирот број 27-2-16 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012209875 издат од ПУ Пирот на
име Живковић Анита, Пирот, Пирот.
02/004961/19
Решењем ПУ Сомбор број 13-27-17-19 од 09.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013772413 издат од ПУ Сомбор на име Пена Немања, Сомбор, Сомбор.
02/004962/19
Решењем ПУ Сомбор број 13-27-18-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013774304 издат од ПУ Сомбор на име Чупић Војин, Сомбор, Сомбор.
02/004963/19
Решењем ПС Врбас број 27-62-21-12 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011167734 издат од ПУ Нови
Сад на име Новак Љубомир, Врбас, Врбас.
02/004964/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-62-22-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009670430 издат од ПУ Нови
Сад на име Кашаји Љубомир, Врбас, Нови Сад.
02/004965/19
Решењем ПУ Чачак број 27-64-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009900374 издат од ПУ Чачак на
име Јеремић Добрила, Чачак, Чачак.
02/004966/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1588-72-19 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010633547 издат од ПУ
Врање на име Ramadani Serxhane, Велики Трновац, Бујановац.
02/004967/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1437-70-19 од 08.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009511228 издат од ПУ Врање на име Даљип Садики, Бујановац, Бујановац.
02/004968/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1438-71-19 од 05.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008185749 издат од ПУ
Врање на име Хисени Ељма, Бујановац, Бујановац. 02/004969/19
Решењем ПУ Чачак број 27-22-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012244572 издат од ПУ Чачак на име
02/004970/19
Ђорђевић Урош, Угриновци, Горњи Милановац.
Решењем ПУ Чачак број 27-23-19 од 18.04.2019. проглашава
се неважећим пасош број 008050766 издат од ПУ Чачак на име
Анма Алија, Г. Милановац, Горњи Милановац.
02/004971/19
Решењем 27-7-19 број ПС Жагубица од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007538571 издат од ПУ Пожаревац на име Јовкић Драгица, Жагубица, Жагубица. 02/004972/19
Решењем ПС Жагубица број 27-6-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007538457 издат од ПУ Пожаревац на име Јовкић Сима, Жагубица, Жагубица.
02/004973/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-2458-19 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009900559 издат од ПУ Јагодина на име Јевтић Биљана, Белица, Јагодина.
02/004974/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-2249-19 од 04.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009395917 издат од ПУ Јагодина на име Мирчетић Бојана, Свилајнац, Свилајнац. 02/004975/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-1149-19 од 10.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007368106 издат од ПУ Јагодина на име Антић Драгица, Вирине, Ћуприја.
02/004976/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-1023-19 од 13.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012138056 издат од ПУ Јагодина на име Јовановић Лука, Јагодина, Јагодина. 02/004977/19
Решењем ПУ Чачак број 27-63-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008268089 издат од ПУ Чачак на
име Михајловић Снежана, Качулице, Чачак.
02/004978/19
Решењем ПУ Чачак број 27-61-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013434067 издат од ПУ Чачак на
име Рајовић Филип, Трбушани, Чачак.
02/004979/19
Решењем ПУ Чачак број 27-59-19 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008403196 издат од ПУ Чачак на
име Грујовић Ненад, Атеница, Чачак.
02/004980/19
Решењем ПС Кладово број 27-9-2019 од 03.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01006001 издат од ПУ Београд на име Пуцинкић Саша, Вајуга, Кладово.
02/004981/19
Решењем ПС Ариље број 27-2630-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 004955498 издат од ПС Ариље на име Бојић Дејан, Церова, Ариље.
02/004982/19
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Решењем ПС Брус број 27-5-5-19 од 19.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013227865 издат од ПУ Крушевац
на име Радмановац Небојша, Лепенац, Брус.
02/004983/19
Решењем ПС Горњи Милановац број 27-25-19 од
22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007574084
издат од ПУ Чачак на име Божовић Владимир, Брђани, Горњи
Милановац.
02/004984/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2815-19-1 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008589985 издат од ПУ Шабац на име Селенић Ђорђе, Шабац, Шабац.
02/004985/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2702-19-1 од 19.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012765147 издат од ПУ Шабац
на име Николић Јелена, Мала Врањска, Шабац.
02/004986/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2660-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013789955 издат од ПУ Шабац на име Миловановић Иван, Јазовник, Шабац. 02/004987/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013828879 издат од ПУ Сомбор
на име Љубић Јелена, Српски Милетић, Сомбор. 02/004988/19
Решењем ПС Владичин Хан број 27-16-19 од 19.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008377850 издат од ПУ
Врање на име Пешић Ђорђе, Декутинце, Владичин Хан.
02/004989/19
Решењем ПС Алибунар број 27-2753-19-22 од 19.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009929844 издат од ПУ
Панчево на име Думитрашку Младен, Иланџа, Алибунар.
02/004990/19
Решењем ПУ Бор број 27-31-2019 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013692155 издат од ПУ Бор на име
Грекуловић Анита, Бор, Бор.
02/004991/19
Решењем ПУ Нови Сад број 03-27-23-19 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009098985 издат од ПУ
Нови Сад на име Давидовић Марко, Б. Паланка, Бачка Паланка.
02/004992/19
Решењем ПС Лајковац број 27-2-5-19 од 25.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012922780 издат од ПУ Ваљево на име Хорват Милан, Јабучје, Лајковац.
02/004993/19
Решењем ПС Рашка број 27-35-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010567213 издат од ПУ Краљево
на име Гагић Жељко, Рашка, Рашка.
02/004994/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-15-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008180035 издат од ПУ Нови
Сад на име Грујић Катица, Ђурђево, Жабаљ.
02/004995/19
Решењем ПС Мерошина број 13-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 006786435 издат од ПУ Ниш на
име Јовановић Јована, Костадиновац, Мерошина. 02/004996/19
Решењем ПС Мерошина број 4-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009049372 издат од ПУ Ниш на
име Видаковић Борис, Мерошина, Мерошина.
02/004997/19
Решењем ПС Петровац број 27-68-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009455532 издат од ПУ Пожаревац
на име Владуљевић Давид, Стамница, Петровац на Млави.
02/004998/19
Решењем ПС Петровац број 27-69-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 0100941160 издат од ПУ Пожаревац на име Перић Зоран, Стамница, Петровац на Млави.
02/004999/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-125 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012532937 издат од ПУ
Крагујевац на име Стефановић Станко, Крагујевац, Крагујевац.
02/005000/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-123 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 014043666 издат од ПУ
Крагујевац на име Костић Марјан, Крагујевац, Крагујевац.
02/005001/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-121 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009771623 издат од ПУ
Крагујевац на име Јовановић Тијана, Крагујевац, Крагујевац.
02/005002/19
Решењем ПУ Зрењанин број 27-1990-19 од 25.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010725729 издат од ПУ
Зрењанин на име Павлов Александар, Зрењанин, Зрењанин.
02/005003/19
Решењем ПУ Зрењанин број 27-1771-19 од 15.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009911613 издат од ПУ
Зрењанин на име Димић Ружа, Елемир, Зрењанин. 02/005004/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-124 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011056128 издат од ПУ
Крагујевац на име Миљковић Катарина, Крагујевац, Крагујевац.
02/005005/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-122 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013382541 издат од ПУ
Крагујевац на име Гаши Нехрут, Крагујевац, Крагујевац.
02/005006/19
Решењем ПС Жабари број 27-2876-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009572536 издат од ПУ Пожаревац на име Радојевић Радица, Четереж, Жабари. 02/005007/19
Решењем ПИ Жабаљ број 27-14-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013744554 издат од ПУ Нови Сад
на име Сукњаја Јасминка, Чуруг, Жабаљ.
02/005008/19
Решењем ПС Нова Црња број 04-27-193-19 од 20.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008471618 издат од ПУ
Зрењанин на име Симеуновић Милица, Војвода Степе, Нова
Црња.
02/005009/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-72-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012718452 издат од ПУ Краљево на име Радовановић Лука, Краљево, Краљево.
02/005010/19
Решењем ПС Кладово број 27-10-2019 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 0135912015 издат од ПУ Бор
на име Младеновић Саша, Кладово, Кладово.
02/005011/19
Решењем ПС Алексинац број 27-19-25 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010467295 издат од ПУ Београд на
име Златковић Бојан, Алексинац, Алексинац.
02/005012/19
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Решењем ПС Алексинац број 27-19-19 од 29.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009789600 издат од ПУ Ниш
на име Марковић Душан, Моравац, Алексинац.
02/005013/19
Решењем ПУ Краљево број 27-21-19 од 01.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012559889 издат од ПУ Ниш на
име Ивановић Јован, Тешица, Алексинац.
02/005014/19
Решењем ПС Алексинац број 27-19-24 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011108293 издат од ПУ Београд
на име Поповић Јасна, Алексинац, Алексинац.
02/005015/19
Решењем ПС Алексинац број 27-13-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012876901 издат од ПС Алексинац
на име Златковић Виолета, Корман, Алексинац.
02/005016/19
Решењем ПС Алексинац број 27-11-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013260055 издат од ПУ Врање
на име Алексов Сретен, Корман, Алексинац.
02/005017/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-113-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013741079 издат од ПУ Ниш на
име Васић Предраг, Ниш, Ниш.
02/005018/19
Решењем ПС Алексинац број 27-15-19 од 05.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 009293797 издат од ПС Алексинац на име Јовић Марко, Алексинац, Алексинац. 02/005019/19
Решењем ПС Алексинац број 27-16-19 од 07.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 013689067 издат од ПС Алексинац на име Јовановић Јовица, Горњи Крупац, Алексинац.
02/005020/19
Решењем ПС Алексинац број 27-17-19 од 30.01.2019. проглашава се неважећим пасош број 013641512 издат од ПС Алексинац
на име Бранковић Вања, Алексинац, Алексинац.
02/005021/19
Решењем ПС Алексинац број 27-18-19 од 27.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 012357003 издат од ПС Алексинац на име Саитовић Милан, Алексинац, Алексинац.
02/005022/19
Решењем ПС Алексинац број 27-10-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013442588 издат од ПУ Ниш
на име Кристијано Конти, Моравац, Алексинац.
02/005023/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-2907-2019 од
19.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010530561
издат од ПУ Сремска Митровица на име Пејкић Драган, Ср. Митровица, Сремска Митровица.
02/005024/19
Решењем ПС Тутин број 27-2717-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01057938 издат од ПУ Београд на
име Бећковић Индир, Жупа, Тутин.
02/005025/19
Решењем ПС Ражањ број 205-13-18 од 17.12.2018. проглашава се неважећим пасош број 013282151 издат од ПУ Ниш на
име Миленковић Ивана, Ражањ, Ражањ.
02/005026/19
Решењем ПС Бољевац број 27-5-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009124747 издат од ПУ Зајечар
на име Ћеферјановић Маја, Боговина, Бољевац.
02/005027/19
Решењем ПС Кула број 13-27-19-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011452937 издат од ПУ Сомбор
на име Пајић Борис, Црвенка, Кула.
02/005028/19
Решењем ПС Алибунар број 27-2830-19-23 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012966724 издат од ПУ
Панчево на име Тодоран Фабијан, Николинци, Алибунар.
02/005029/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2785-19 од 22.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010442753 издат од ПУ
Нови Пазар на име Муратовић Меџид, Бајевица, Нови Пазар.
02/005030/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2788-19 од 22.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0110958826 издат од ПУ
Нови Пазар на име Мулић Ханифија, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005031/19
Решењем ПС Ражањ број 227-19 од 27.04.2019. проглашава
се неважећим пасош број 013448506 издат од ПУ Ниш на име
Марковић Биљана, Шетка, Ражањ.
02/005032/19
Решењем ПУ Смедрево број 27-87-19 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013561496 издат од ПУ Смедрево на име Стојановић Александра, Смедерево, Смедерево.
02/005033/19
Решењем ПУ Смедрево број 01-285-19-24 од 28.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007368276 издат од ПУ Смедрево на име Никоја Ника, Смедерево, Смедерево. 02/005034/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-99-2019 од 24.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011883875 издат од ПУ
Крагујевац на име Влајковић Далиборка, Старо Гацко, Липљан.
02/005035/19
Решењем ПС Неготин број 27-37-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010807437 издат од ПУ Бор на
име Јовановић Драгана, Неготин, Неготин.
02/005036/19
Решењем ПС Неготин број 27-38-19-1 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008142497 издат од ПУ Београд на име Мамић Давид, Слатина, Бор.
02/005037/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-3947-19 од 25.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012847817 издат од ПУ
Нови Пазар на име Кадрић Сумеја, Н. Пазар, Нови Пазар.
02/005038/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2948-19 од 25.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01327204 издат од ПУ
Нови Пазар на име Нумановић Емана, Н. Пазар, Нови Пазар.
02/005039/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2704-19 од 18.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009958290 издат од ПУ
Нови Пазар на име Бахтијаревић Сеад, Н. Пазар, Нови Пазар.
02/005040/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-117 од 30.01.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008712536 издат од ПУ
Крагујевац на име Пантовић Никола, Крагујевац, Крагујевац.
02/005041/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-114-19 од 19.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011108955 издат од ПУ Ниш на
02/005042/19
име Сандра Ал Махамид, Ниш, Ниш.
Решењем ПС Алексинац број 27-19-23 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009317898 издат од ПУ Ниш
на име Букурије Бериша, Нозрини, Алексинац.
02/005043/19

Решењем ПУ Шабац број 27-2852-19-1 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013658479 издат од ПУ Шабац на име Гојковић Слободан, Шабац, Шабац.
02/005044/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2906-19 од 24.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01283442 издат од ПУ
Нови Пазар на име Хабибовић Нахит, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005045/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2878-19-1 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013424987 издат од ПУ Лесковац на име Коцић Дејан, Радоњица, Лесковац.
02/005046/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2886-19-1 од 24.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013687791 издат од ПУ
Лесковац на име Петровић Александар, Бадинце, Лесковац.
02/005047/19
Решењем ПС Владимирци број 27-2963-19 од 25.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011477274 издат од ПУ Шабац на име Косанић Милош, Вукошић, Владимирци. 02/005048/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2918-19-1 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013764655 издат од ПУ Лесковац на име Коцић Милош, Бадинце, Лесковац.
02/005049/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2898-19-1 од 24.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010838283 издат од ПУ
Лесковац на име Коцић Иван, Горњи Буниброд, Лесковац.
02/005050/19
Решењем ПУ Ваљево број 27-2833-19-1 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013593048 издат од ПУ Ваљево на име Радовановић Катарина, Ваљево, Ваљево. 02/005051/19
Решењем ПУ Ваљево број 27-2832-19-1 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 0132821355 издат од ПУ Ваљево
на име Радовановић Станојка, Ваљево, Ваљево.
02/005052/19
Решењем ПУ Ваљево број 27-2831-19-1 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012364466 издат од ПУ Ваљево на име Радовановић Радиша, Ваљево, Ваљево. 02/005053/19
Решењем ПУ Ваљево број 27-2829-19-1 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013593049 издат од ПУ Ваљево на име Радовановић Немања, Ваљево, Ваљево. 02/005054/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 82-19 од 25.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013638231 издат од ПУ Београд
на име Ристовић Габријела, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005055/19
Решењем ПС Алексинац број 27-12-19 од 22.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 013592719 издат од ПУ Ниш
на име Михајловић Андријан, Житковац, Нови Пазар.
02/005056/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2822-19-1 од 23.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009194417 издат од ПУ
Лесковац на име Пешић Александар, Лесковац, Лесковац.
02/005057/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2858-19-1 од 23.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0132219858 издат од ПУ
Лесковац на име Младеновић Срђан, Лесковац, Лесковац.
02/005058/19
Решењем ПС Стара Пазова број 27.2-28-19 од 23.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013868959 издат од ПУ
Сремска Митровица на име Марковић Сања, Ст. Пазова, Стара
Пазова.
02/005059/19
Решењем ПУ Суботица број 27-2922-19 од 25.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009516071 издат од ПУ Суботица на име Ковач Тамара, Криваја, Суботица.
02/005060/19
Решењем ПС Врбас број 27-62-23-19 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009551950 издат од ПУ Нови
Сад на име Ана Драгаш, Врбас, Врбас.
02/005061/19
Решењем ПС Бечеј број 27-6-14-2019 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010933411 издат од ПУ Нови
Сад на име Томић Слађана, Б. Градиште, Бечеј.
02/005062/19
Решењем ПУ Шабац број 27-3038-19-1 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009571578 издат од ПУ Шабац на име Радоњић Марко, Штитар, Шабац.
02/005063/19
Решењем ПУ Шабац број 27-3008-19-1 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008159925 издат од ПУ Шабац на име Ракић Ангелина, Церска, Шабац.
02/005064/19
Решењем ПУ Шабац број 27-3007-19-1 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012132173 издат од ПУ Шабац на име Ракић Никола, Церска, Шабац.
02/005065/19
Решењем ПУ Шабац број 27-3031-19-1 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008678010 издат од ПУ Шабац на име Вјештица Драган, Шабац, Шабац.
02/005066/19
Решењем ПС Трстеник број 27-1-13-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010206931 издат од ПУ Крушевац на име Миладиновић Ненад, Трстеник, Трстеник.
02/005067/19
Решењем ПС Трстеник број 27-1-15-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013182502 издат од ПУ Крушевац на име Станојевић Јована, Лозна, Трстеник. 02/005068/19
Решењем ПС Трстеник број 27-1-1-14-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008264686 издат од ПУ Крушевац на име Марковић Ненад, Трстеник, Трстеник.
02/005069/19
Решењем ПС Беочин број 27-1-14-19 од 04.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009457862 издат од ПУ Нови
Сад на име Вулановић Недељко, Беочин, Беочин. 02/005070/19
Решењем ПС Беочин број 27-1-13-19 од 10.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 0126954498 издат од ПУ Нови
Сад на име Јовановић Љубомир, Беочин, Беочин. 02/005071/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2970-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013201271 издат од ПУ Лесковац на име Стојилковић Емина, Лесковац, Лесковац. 02/005072/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-2994-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013828336 издат од ПУ Лесковац на име Цветковић Натали, Бошњаце, Лесковац. 02/005073/19
Решењем ПС Коцељева број 27-2900-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012708041 издат од ПУ Шабац на име Петровић Јанко, Љутице, Коцељева.
02/005074/19
Решењем ПС Коцељева број 27-3053-19 од 03.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013759984 издат од ПУ Шабац на име Ераковић Златко, Бресница, Коцељева. 02/005075/19
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Решењем ПС Коцељева број 27-3062-19 од 03.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013174044 издат од ПУ Шабац на име Јанковић Павле, Брдарица, Коцељева. 02/005076/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-29-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011088465 издат од ПУ Прокупље на име Демировић Бојан, Прокупље, Прокупље.
02/005077/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-27-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007369285 издат од ПУ Београд на име Брвић Радмила, Прокупље, Прокупље. 02/005078/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-28-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008654215 издат од ПУ Прокупље
на име Ђорђевић Иван, Прокупље, Прокупље.
02/005079/19
Решењем ПС Житорађа број 27-618-19 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011394329 издат од ПУ Прокупље на име Митић Јована, Житорађа, Житорађа. 02/005080/19
Решењем ПС Жабари број 27-2865-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013126590 издат од ПУ Пожаревац на име Радојевић Зорица, Четереж, Жабари. 02/005081/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1737-19-75 од 24.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013219173 издат од ПУ Врање на име Манић Марија, Лопардинце, Бујановац.
02/005082/19
Решењем ПС Стара Пазова број 27.2-29-19 од 24.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007583239 издат од ПУ
Сремска Митровица на име Филђокић Југославка, Н. Бановци,
Стара Пазова.
02/005083/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-54-2019 од 20.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0112056791 издат од ПУ
Пожаревац на име Марковић Емина, Пожаревац, Пожаревац.
02/005084/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1652-19-71 од 19.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0093118121 издат од ПУ
Нови Сад на име Костић Стевица, Бујановац, Бујановац.
02/005085/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1615-19-73 од 18.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008911987 издат од ПУ Врање на име Османи Денис, Бујановац, Бујановац.
02/005086/19
Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-26-19 од 03.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011511841 издат од ПУ Ужице
на име Паљак Влатко, Ужице, Ужице.
02/005087/19
Решењем ПУ Пријепоље број 27-21-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007932936 издат од ПУ Београд на име Балићевац Џевад, Балићи, Пријепоље. 02/005088/19
Решењем ПУ Панчево број 27-1-77-2019 од 18.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008798583 издат од ПУ
Панчево на име Топић Јованка, Панчево, Панчево. 02/005089/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-75-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013743321 издат од ПУ Краљево на име Бојовић Александра, Краљево, Краљево.
02/005090/19
Решењем ПС Велика Плана број 27-2951-2019 од
25.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007914547 издат
од ПУ Ниш на име Мијатовић Иван, В. Плана, Велика Плана.
02/005091/19
Решењем ПС Велика Плана број 27-2353-2019 од
24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011130985 издат од ПУ Смедерево на име Тодоровић Ружа, В. Плана, Велика
02/005092/19
Плана.
Решењем ПС Велика Плана број 27-2648/2019 од
24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008296642 издат од ПС Велика Плана на име Васић Саша, Старо село, Велика
Плана.
02/005093/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-117-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010621854 издат од ПУ Ниш на
име Адамовић Милош, Ниш, Ниш.
02/005094/19
Решењем ПУ Суботица број 27.1-74-19 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008511522 издат од ПУ Суботица на име Иванишевић Душан, Суботица, Суботица.
02/005095/19
Решењем ПУ Суботица број 27.1-73-19 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013961424 издат од ПУ Суботица на име Кочић Бобан, Суботица, Суботица.
02/005096/19
Решењем ПУ Суботица број 27.1-72-19 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011826887 издат од ПУ Суботица на име Клементина Бошњак, Суботица, Суботица.
02/005097/19
Решењем ПУ Суботица број 27.1-71-19 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010783085 издат од ПУ Суботица на име Перишић Роберт, Ђурђин, Суботица. 02/005098/19
Решењем ПС Прибој број 27-1-17-19 од 02.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011223957 издат од ПС Прибој на
име Зец Илија, Прибој, Прибој.
02/005099/19
Решењем ПС Прибој број 27-1-16-19 од 02.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011441318 издат од ПС Прибој на
име Стиковић Немања, Прибој, Прибој.
02/005100/19
Решењем ПС Горњи Милановац број 27-26-19 од
03.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 012884103 издат од ПУ Чачак на име Дамљановић Слободан, Ивице, Горњи
02/005101/19
Милановац.
Решењем ПУ Крушевац број 27-1-16 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013670603 издат од ПУ Крушевац на име Стојковић Сања, Селиште, Крушевац. 02/005102/19
Решењем ПУ Шабац број 27-3006-19-1 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013633923 издат од ПУ Шабац на име Гајић Данијела, М. Причиновић, Шабац.
02/005103/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-116-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009604350 издат од ПУ Ниш на
име Поповић Душица, Ниш, Ниш.
02/005104/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-120-19 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011724868 издат од ПУ Ниш на
име Радовановић Зоран, Ниш, Ниш.
02/005105/19
Решењем ПУ Ниш број 121-19 од 07.05.2019. проглашава
се неважећим пасош број 007359362 издат од ПУ Ниш на име
Младеновић Михаило, Ниш, Ниш.
02/005106/19
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Решењем ПУ Пожаревац број 27-44-2019 од 28.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009543004 издат од ПУ
Пожаревац на име Бајрами Емина, Костолац, Пожаревац.
02/005107/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-43-2019 од 28.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008741929 издат од ПУ
Пожаревац на име Јанузи Емран, Костолац, Пожаревац.
02/005108/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-57-2019 од 23.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011828091 издат од ПУ
Пожаревац на име Ковач Бранко, Пожаревац, Пожаревац.
02/005109/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-122-19 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 012722929 издат од ПУ Ниш на
име Марјановић Живорад, Пожаревац, Пожаревац. 02/005110/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-119-19 од 03.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013752562 издат од ПУ Ниш на
име Ајдаревић Звездан, Ниш, Ниш.
02/005111/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-118-19 од 03.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008779018 издат од ПУ Ниш на
име Анђелковић Димитрије, Ниш, Ниш.
02/005112/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-41 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011185616 издат од ПУ Сомбор на име Пошебал Ана, Кљајићево, Сомбор.
02/005113/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-42 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012325704 издат од ПУ Сомбор на име Дабић Јована, Сомбор, Сомбор.
02/005114/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-43 од 25.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013540600 издат од ПУ Сомбор на име Вила Мирослав, Сомбор, Сомбор.
02/005115/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-44 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010390615 издат од ПУ Нови
Сад на име Ковачевић Владимир, Сомбор, Сомбор. 02/005116/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-45 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008793752 издат од ПУ Сомбор на име Бењак Агнеза, Сомбор, Сомбор.
02/005117/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-46 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012117536 издат од ПУ Сомбор на име Шврака Филип, Сомбор, Сомбор.
02/005118/19
Решењем ПС Прешево број 27-621-19 од 19.03.2019. проглашава се неважећим пасош број 011464771 издат од ПУ Врање
на име Daci Leonardo, Прешево, Прешево.
02/005119/19
Решењем ПС Прешево број 27-559-19 од 17.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01061061 издат од ПУ Врање
на име Али Халими, Ораовица, Прешево.
02/005120/19
Решењем ПС Прешево број 27-600-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009810842 издат од ПУ Врање
на име Мехмеди Букурош, Миратовац, Прешево. 02/005121/19
Решењем ПС Лозница број 27-2377-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012381440 издат од ПУ Шабац на име Ђурђевић Весна, Л. поље, Лозница.
02/005122/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2968-19 од 25.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013415528 издат од ПУ Шабац на име Игњатовић Јовица, Грнчар, Лозница. 02/005123/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2739-19 од 12.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012379841 издат од ПУ Шабац на име Радосављевић Викторио, Л. поље, Лозница.
02/005124/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2757-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008440909 издат од ПУ Шабац на име Радић Александар, Б. Ковиљача, Лозница.
02/005125/19
Решењем ПУ Шабац број 27-2912-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011305765 издат од ПУ Шабац на име Гајић Ненад, Клупци, Лозница.
02/005126/19
Решењем ПС Рума број 27.3-28-2019 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011175813 издат од ПУ Сремска
Митровица на име Јованчевић Мирослав, Вогањ, Рума.
02/005127/19
Решењем ПС Рума број 27.3-27-2019 од 19.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010901842 издат од ПУ Сремска
Митровица на име Станкић Милан, Вогањ, Рума. 02/005128/19
Решењем ПС Рума број 27.3-29-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013692273 издат од ПУ Сремска
Митровица на име Крстевски Сања, Кленак, Рума. 02/005129/19
Решењем ПУ Бор број 27-39-19-1 од 29.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013408872 издат од ПУ Бор на име
Ћорац Александар, Неготин, Неготин.
02/005130/19
Решењем ПС Инђија број 27.2-13-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013212855 издат од ПУ Сремска
Митровица на име Барњетева Олга, Марадик, Инђија.
02/005131/19
Решењем ПС Инђија број 27.2-12-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013542893 издат од ПУ Сремска
Митровица на име Берић Југослава, Крчедин, Инђија.
02/005132/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-3068-19 од 03.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009633191 издат од ПУ
Јагодина на име Младеновић Јелена, Јагодина, Јагодина.
02/005133/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-34-ДКП/2019 од
21.02.2019. проглашава се неважећим пасош број 012512975
издат од ПУ Смедерево на име Марјановић Ивана, Смедерево,
Смедерево.
02/005134/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-37-ДКП/2019 од
18.12.2018. проглашава се неважећим пасош број 006976668 издат од ПУ Смедерево на име Ераковић Филип, Смедерево, Смедерево.
02/005135/19
Решењем ПУ Панчево - ПС Ковин број 27-28-ДКП/19 од
04.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 007796079 издат од ПУ Београд на име Раденковић Бранислав, Ковин, Ковин.
02/005136/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-234/18 од 26.11.2018. проглашава се неважећим пасош број 011444325 издат од ПУ Пожаревац на име Мурина Савета, Костолац, Костолац. 02/005137/19
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Решењем ПУ Пожаревац број 27-10/19 од 28.01.2019. проглашава се неважећим пасош број 010513523 издат од ПУ Београд на име Живојиновић Јелица, Братинац, Пожаревац.
02/005138/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-250/18 од 18.12.2018.
проглашава се неважећим пасош број 012672574 издат од ПУ
Пожаревац на име Андрејић Миланка, Пожаревац, Пожаревац.
02/005139/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-235/18 од 26.11.2018. проглашава се неважећим пасош број 010808099 издат од ПУ Београд на име Megallies Slavica, Пожаревац, Пожаревац.
02/005140/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-172/18 од 11.09.2018. проглашава се неважећим пасош број 012227494 издат од ПУ Пожаревац на име Бедрија Мурина, Костолац, Пожаревац.
02/005141/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-222/18 од 31.10.2018.
проглашава се неважећим пасош број 008937229 издат од ПУ
Пожаревац на име Јовановић Ненад, Пожаревац, Пожаревац.
02/005142/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-200/18 од 09.10.2018.
проглашава се неважећим пасош број 007836841 издат од ПУ
Пожаревац на име Рајевић Раде, Пожаревац, Пожаревац.
02/005143/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-25/19 од 21.02.2019. проглашава се неважећим пасош број 010296352 издат од ПУ Пожаревац на име Ивковић Мирјана, Пожаревац, Пожаревац.
02/005144/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-3/19 од 14.01.2019. проглашава се неважећим пасош број 009916506 издат од ПУ Београд на име Ђорђевић Петар, Пожаревац, Пожаревац.
02/005145/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-177/18 од 14.09.2018.
проглашава се неважећим пасош број 011599777 издат од ПУ
Пожаревац на име Емрах Рамони, Костолац, Пожаревац.
02/005146/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-251/18 од 18.12.2018.
проглашава се неважећим пасош број 009713724 издат од ПУ
Пожаревац на име Реџеповић Љиљана, Трњане, Пожаревац.
02/005147/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-252/18 од 18.12.2018.
проглашава се неважећим пасош број 009713725 издат од ПУ
Пожаревац на име Божиловић Борко, Трњане, Пожаревац.
02/005148/19
Решењем ПС Неготин број 27-40-19-1 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008085365 издат од ПУ Београд на име Ђорђевић Данијел, Јабуковац, Неготин.
02/005149/19
Решењем ПС Уб број 29-17 од 27.03.2019. проглашава се
неважећим пасош број 013346152 издат од ПУ Београд на име
Ђорђевић Ромео, Уб, Уб.
02/005150/19
Решењем ПС Уб број 27-6-14-19 од 22.03.2019. проглашава
се неважећим пасош број 010036017 издат од ПУ Ваљево на име
Смаболија Ана, Уб, Уб.
02/005151/19
Решењем ПС Уб број 27-6-16-19 од 01.04.2019. проглашава
се неважећим пасош број 0133350542 издат од ПУ Ваљево на
име Петровић Милош, Лисо Поља, Уб.
02/005152/19
Решењем ПС Уб број 27-63-19-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013695632 издат од ПУ Ваљево на
име Таимел Золтан, Богдановица, Уб.
02/005153/19
Решењем ПС Уб број 27-63-20-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012761232 издат од ПУ Ваљево на
име Марковић Нена, Богдановица, Уб.
02/005154/19
Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-23-19 од 25.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009024642 издат од ПУ
Пријепоље на име Јоновић Авдо, Пријепоље, Пријепоље.
02/005155/19
Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-24-19 од 03.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008736324 издат од ПУ
Пријепоље на име Хаџифејзовић Дамир, Ташево, Пријепоље.
02/005156/19
Решењем ПС Стара Пазова број 27.2-30-19 од 06.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0131879720 издат од ПУ
Сремска Митровица на име Радујко Милош, Нови Бановци, Ста02/005157/19
ра Пазова.
Решењем ПС Оџаци број 12-27-47-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007490804 издат од ПУ Сомбор на име Смишек Павле, Лалић, Оџаци.
02/005158/19
Решењем ПУ Панчево број 27-28418-27-19 од 23.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010395580 издат од ПУ
Панчево на име Петровић Дејана, Ковин, Ковин. 02/005159/19
Решењем ПУ Панчево број 27-2638-26-19 од 18.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 006945792 издат од ПУ
Панчево на име Шајн Злата, Ковин, Ковин.
02/005160/19
Решењем ПС Варварин број 27-23-19 од 16.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013743805 издат од ПУ Крушевац
на име Ђорђевић Александар, Бачина, Варварин.
02/005161/19
Решењем ПС Ковин број 27-2427-25-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013785652 издат од ПУ Панчево на име Стамнековић Маја, Ковин, Ковин.
02/005162/19
Решењем ПУ Зрењанин број 27-2856-19 од 23.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01017396 издат од ПУ Зрењанин на име Агушевић Ана, Зрењанин, Зрењанин.
02/005163/19
Решењем ПУ Зрењанин број 274-2855-19 од 23.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010958971 издат од ПУ
Зрењанин на име Ковачевић Радмила, Меленци, Зрењанин.
02/005164/19
Решењем ПС Гаџин Хан број 27-2-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008583066 издат од ПУ Ниш
на име Јовановић Драгана, Горње Драговље, Гаџин Хан.
02/005165/19
Решењем ПУ Чачак број 27-66-19 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009791940 издат од ПУ Чачак на
име Конић Драган, Чачак, Чачак.
02/005166/19
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Решењем ПУ Шабац број 27-2434-19-1 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012327066 издат од ПУ Шабац на име Исакоси Јована, Мајур, Шабац.
02/005167/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-11-8-19 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012680705 издат од ПУ Нови
Сад на име Бекеова Марина, Нови С., Нови Сад. 02/005168/19
Решењем ПС Жагубица број 27-85-19 од 27.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 006858520 издат од ПУ Пожаревац на име Гроздић Милосава, Жагубица, Жагубица.
02/005169/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-126 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013559157 издат од ПУ
Крагујевац на име Пајевић Павле, Крагујевац, Крагујевац.
02/005170/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-128 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012846119 издат од ПУ
Крагујевац на име Луковић Славољуб, Крагујевац, Крагујевац.
02/005171/19
Решењем ПУ Чачак број 27-68-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007597583 издат од ПУ Чачак на
име Жижовић Малиша, Чачак, Чачак.
02/005172/19
Решењем ПУ Чачак број 27-67-19 од 25.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012865605 издат од ПУ Чачак на
име Чутовић Жељко, Чачак, Чачак.
02/005173/19
Решењем ПУ Чачак број 27-69-19 од 06.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010125048 издат од ПУ Чачак на
име Краковић Горан, Чачак, Чачак.
02/005174/19
Решењем ПС Владичин Хан број 27-17-19 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01150149 издат од ПУ Врање на име Стојановић Миодраг, Владичин Хан, Владичин Хан.
02/005175/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-49 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013755613 издат од ПУ Сомбор на име Ћојдер Валентина, Сомбор, Сомбор.
02/005176/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-47 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013631954 издат од ПУ Сомбор на име Царић Нино, Сомбор, Сомбор.
02/005177/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-48 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011368417 издат од ПУ Сомбор на име Парчетић Стипан, Сомбор, Сомбор.
02/005178/19
Решењем ПС Вршац број 27-40-219 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01009831 издат од ПУ Панчево
на име Јанковић Немања, Вршац, Вршац.
02/005179/19
Решењем ПС Вршац број 27-2419-19 од 16.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 0010157730 издат од ПУ Панчево на име Срндаћевић Вељко, Вршац, Вршац.
02/005180/19
Решењем ПС Вршац број 27-44-2019 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013728724 издат од ПУ Панчево на име Шајин Марчел, Ритишево, Вршац.
02/005181/19
Решењем ПУ Панчево број 27-43-2019 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013219002 издат од ПУ Панчево на име Хорват Данијела, Влајковац, Вршац. 02/005182/19
Решењем ПУ Панчево број 27-39-19 од 05.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011712811 издат од ПУ Панчево
на име Милетић Вера, Вршац, Вршац.
02/005183/19
Решењем ПУ Панчево број 27-2483-19 од 18.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011805484 издат од ПУ Панчево на име Бањаш Златка, Вршац, Вршац.
02/005184/19
Решењем ПУ Панчево број 27-3120-2019 од 07.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0128772015 издат од ПУ
Панчево на име Богдановић Снежана, Вршац, Вршац.
02/005185/19
Решењем ПУ Панчево број 27-2992-2019 од 07.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011038915 издат од ПУ
Панчево на име Николић Татијана, Избиште, Вршац.
02/005186/19
Решењем ПС Мајданпек број 27-6-19 од 20.02.2019. проглашава се неважећим пасош број 01341452 издат од ПУ Бор на
име Јанковић Јела, Рудна Глава, Мајданпек.
02/005187/19
Решењем ПС Мајданпек број 27-5-19 од 20.02.2019. проглашава се неважећим пасош број 008278992 издат од ПУ Бор на
име Гагић Зинка, Рудна Глава, Мајданпек.
02/005188/19
Решењем ПС Босилеград број 27-2-19 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 009558791 издат од ПУ Врање
на име Григорова Оливера, Рудна Глава, Мајданпек.
02/005189/19
Решењем ПС Тутин број 27-2373-19 од 09.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011809402 издат од ПУ Нови
Пазар на име Прељевић Ајла, Весениће, Тутин.
02/005190/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-3052-19-1 од 08.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013014633 издат од ПУ
Пожаревац на име Марјановић Славиша, Велика Грабовница,
Лесковац.
02/005191/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2950-19 од 25.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0085426838 издат од ПУ
Нови Пазар на име Џанковић Митхат, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005192/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2948-19 од 25.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009644337 издат од ПУ
Нови Пазар на име Џанковић Исмета, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005193/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2840-19 од 23.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01293918 издат од ПУ
Нови Пазар на име Суљовић Јакуб, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005194/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2808-19 од 22.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012711107 издат од ПУ
Нови Пазар на име Пепић Омер, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005195/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-115-19 од 08.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011881625 издат од ПУ Ниш на
име Ицић Димитрије, Ниш, Ниш.
02/005196/19
Решењем ПС Аранђеловац број 27-3012-19 од 30.01.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012212628 издат од ПУ
Крагујевац на име Јанковић Зоран, Ниш, Ниш.
02/005197/19
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Решењем ПС Аранђеловац број 27-3057-19 од 01.02.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009272478 издат од ПУ
Крагујевац на име Анић Светлана, Орашац, Аранђеловац.
02/005198/19
Решењем ПС Сокобања број 27-1-127-19 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01376335 издат од ПС Сокобања на име Видојковић Војкан, Милушинац, Соко Бања.
02/005199/19
Решењем ПИ Жабаљ број 27-16-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010168171 издат од ПУ Нови Сад
на име Мекић Ружица, Жабаљ, Жабаљ.
02/005200/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-17-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 009378636 издат од ПУ Нови
Сад на име Мекић Драган, Жабаљ, Жабаљ.
02/005201/19
Решењем ПС Сјеница број 27-2783-19-1 од 22.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0092289434 издат од ПУ
Нови Пазар на име Ујкановић Енис, Камешница, Сјеница.
02/005202/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-2814-19-1 од 22.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008762171 издат од ПУ
Нови Пазар на име Турковић Ремка, Карајукића бунари, Сјеница.
02/005203/19
Решењем ПС Сјеница број 27-2819-19-1 од 22.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010787638 издат од ПУ
Београд на име Хамидовић Сунаја, Карајукића бунари, Сјеница.
02/005204/19
Решењем ПС Апатин број 27-3108-19 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013863888 издат од ПУ Сомбор на име Зорић Милка, Апатин, Апатин.
02/005205/19
Решењем ПС Оџаци број 12-27-46-19 од 25.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012877640 издат од ПУ Сомбор на име Чојановић Драган, Оџаци, Оџаци.
02/005206/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-131 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012291724 издат од ПУ
Крагујевац на име Жупљанић Нина, Крагујевац, Крагујевац.
02/005207/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-132 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013226867 издат од ПУ
Крагујевац на име Милићевић Бранислав, Крагујевац, Крагујевац.
02/005208/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-130 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010527934 издат од ПУ
Крагујевац на име Зорић Јелена, Крагујевац, Крагујевац.
02/005209/19
Решењем ПУ Кикинда број 27-3-23-19 од 15.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009595093 издат од ПУ Кикинда на име Барбу Сандро, Кикинда, Кикинда.
02/005210/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-129 од 07.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011166220 издат од ПУ
Крагујевац на име Јовановић Ивана, Крагујевац, Крагујевац.
02/005211/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-127 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009321247 издат од ПУ
Крагујевац на име Антонијевић Далибор, Крагујевац, Крагујевац.
02/005212/19
Решењем ПС Брус број 27-5-6-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 009409179 издат од ПУ Крушевац
на име Симић Драган, Жуње, Брус.
02/005213/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-78-19 од 01.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010476281 издат од ПУ Краљево на име Коловић Милован, Краљево, Краљево.
02/005214/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-74-19 од 25.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013442544 издат од ПУ Краљево на име Дамјановић Драшко, Краљево, Краљево.
02/005215/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-77-19 од 01.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 0088298690 издат од ПУ Краљево на име Милић Стефан, Краљево, Краљево. 02/005216/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-76-19 од 01.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011070183 издат од ПУ Краљево на име Здравковић Урош, Краљево, Краљево. 02/005217/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-79-19 од 01.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 00933765 издат од ПУ Краљево на име Аладић Јелена, Краљево, Краљево.
02/005218/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-63-19 од 08.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013795824 издат од ПУ Краљево на име Заић Ђорђе, Грдица, Краљево.
02/005219/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-82-19 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 012248498 издат од ПУ Краљево на име Богдановић Слободан, Краљево, Краљево. 02/005220/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-2058-2019 од 11.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008324775 издат од ПУ Јагодина на име Дејан Николић, Параћин, Параћин.
02/005221/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-2528-2019 од 14.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009275443 издат од ПУ
Јагодина на име Гвозденовић Данијела, Стрижа, Параћин.
02/005222/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-2527-2019 од 02.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010981986 издат од ПУ
Јагодина на име Гвозденовић Татјана, Стрижа, Параћин.
02/005223/19
Решењем ПУ Пирот број 27-2-17 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013280228 издат од ПУ Пирот на
име Јовановић Томислав, Стрижа, Параћин.
02/005224/19
Решењем ПУ Пирот број 27-2-18 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 009451487 издат од ПУ Пирот на
име Лазић Милан, Пирот, Пирот.
02/005225/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-198-19 од 09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013255512 издат од ПУ Нови
Сад на име Александровић Драган, Нови Сад, Нови Сад.
02/005226/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-194-19 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013016476 издат од ПУ Нови
Сад на име Деаровић Сенад, Нови Сад, Нови Сад. 02/005227/19

Решењем ПУ Нови Сад број 27-195-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 00856 издат од ПУ Нови Сад
на име Стојковић Милан, Нови Сад, Нови Сад.
02/005228/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-173-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013845837 издат од ПУ Нови
Сад на име Мркшић Ненад, Петровардин, Нови Сад.
02/005229/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-176-19 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012018323 издат од ПУ Нови
Сад на име Шарчевић Гојко, Каћ, Нови Сад.
02/005230/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-174-19 од 22.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011832734 издат од ПУ Нови
Сад на име Греку Сенаде, Нови Сад, Нови Сад.
02/005231/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-182-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012003040 издат од ПУ Нови
Сад на име Марин Сандра, Каћ, Нови Сад.
02/005232/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-181-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01343784 издат од ПУ Нови
Сад на име Карић Омар, Каћ, Нови Сад.
02/005233/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-192-19 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008850512 издат од ПУ Сомбор
на име Маркуш Никола, Нови Сад, Сомбор.
02/005234/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-189-19 од 03.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008065319 издат од ПУ Нови
Сад на име Мараш Филип, Нови Сад, Сомбор.
02/005235/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-193-19 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013427784 издат од ПУ Нови
Сад на име Преведен Вања, Нови Сад, Сомбор.
02/005236/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-184-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010381864 издат од ПУ Нови
Сад на име Прстојевић Милан, Нови Сад, Сомбор. 02/005237/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-191-19 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013094897 издат од ПУ Нови
Сад на име Павков Ненад, Бегеч, Нови Сад.
02/005238/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-183-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01382045 издат од ПУ Нови
Сад на име Лактош Мима, Нови Сад, Нови Сад.
02/005239/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-180-19 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008249074 издат од ПУ Нови
Сад на име Недић Горан, Нови Сад, Нови Сад.
02/005240/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-179-19 од 23.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012089474 издат од ПУ Нови
Сад на име Ћупурдија Весна, Нови Сад, Нови Сад. 02/005241/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-187-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013845813 издат од ПУ Сомбор на име Максимовић Новица, Нови Сад, Нови Сад.
02/005242/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-188-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 010477627 издат од ПУ Нови
Сад на име Драгојевић Милан, Каћ, Нови Сад.
02/005243/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-186-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008140527 издат од ПУ Нови
Сад на име Демовски Миралем, Нови Сад, Нови Сад.
02/005244/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-185-19 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 01292655 издат од ПУ Нови
Сад на име Терзић Лана, Нови Сад, Нови Сад.
02/005245/19
Решењем ПУ Ниш број 03/27/6/1-131/19 од 09.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008036326 издат од ПУ
Ниш на име Демировић Реџеп, Ниш, Ниш.
02/005246/19
Решењем ПУ Кикинда број 12-27-24-2-19 од 01.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013563590 издат од ПУ
Кикинда на име Жолт Коломпар, Хоргош, Хоргош. 02/005247/19
Решењем ПУ Кикинда број 12-27-24-3 од 01.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 011764754 издат од ПУ Кикинда на име Коломпар Верона, Хоргош, Хоргош. 02/005248/19
Решењем ПС Варварин број 27-24-19 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011434155 издат од ПУ Крушевац
на име Јовановић дејан, Варварин, Варварин.
02/005249/19
Решењем ПС Прибој број 27-1-18-19 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 0113452257 издат од ПС Прибој
на име Клисура Ђорђе, Прибој, Прибој.
02/005250/19
Решењем ПС Прибој број 27-1-19-19 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 009504312 издат од ПУ Пријепоље на име Павловић Аница, Прибој, Прибој.
02/005251/19
Решењем ПС Ариље број 27-2944-19 од 25.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 009709678 издат од ПС Ариље на име Гавриловић Горан, Гривска, Ариље.
02/005252/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-59-2019 од 06.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012810963 издат од ПУ
Пожаревац на име Костадиновић Марко, Пољана, Пожаревац.
02/005253/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-60-2019 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 012856299 издат од ПУ Београд
на име Станковић Михаило, Пољана, Пожаревац.
02/005254/19
Решењем ПУ Пожаревац број 27-58-2019 од 03.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012784797 издат од ПУ
Пожаревац на име Демић Данијела, Пожаревац, Пожаревац.
02/005255/19
Решењем ПУ Кикинда број 27-3-5-27-19 од 28.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007709508 издат од ПУ
Кикинда на име Ољача Марко, Нови Козарци, Кикинда.
02/005256/19
Решењем ПИ Жабаљ број 27-18-19 од 09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010088960 издат од ПУ Нови Сад
02/005257/19
на име Раду Добринка, Жабаљ, Жабаљ.
Решењем ПС Беочин број 27-1-15-19 од 03.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011936696 издат од ПУ Нови
Сад на име Мурина Санела, Беочин, Беочин.
02/005258/19
Решењем ПС Беочин број 27.1-12-19 од 10.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008850222 издат од ПУ Нови Сад
на име Урбан Ана, Беочин, Беочин.
02/005259/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-128-19 од 09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010479397 издат од ПУ Ниш на
име Аранђеловић Недељко, Ниш, Ниш.
02/005260/19
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Решењем ПУ Ниш број 27-6-126-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008965571 издат од ПУ Ниш на
име Јовић Новица, Ниш, Ниш.
02/005261/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-124-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010896085 издат од ПУ Ниш на
име Пецарски Михајло, Ниш, Ниш.
02/005262/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-125-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 0131588853 издат од ПУ Ниш на
име Младеновић Јована, Јелашница, Ниш.
02/005263/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-32-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 009418530 издат од ПУ Прокупље на име Вучковић Слободанка, Прокупље, Прокупље.
02/005264/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-130-19 од 09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010215147 издат од ПУ Ниш на
име Ибраимовић Жаклина, Бубањ, Ниш.
02/005265/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-129-19 од 09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010937165 издат од ПУ Ниш на
име Миловановић Весна, Ниш, Ниш.
02/005266/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-133-19 од 09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013740973 издат од ПУ Ниш на
име Јоцић Бојан, Веле Поље, Ниш.
02/005267/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-132-19 од 09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013880563 издат од ПУ Ниш на
име Јовановић Бисерка, Ниш, Ниш.
02/005268/19
Решењем ПС Мало Црниће број 27-16-2019 од 06.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007431151 издат од ПУ
Пожаревац на име Стевић Живорад, Смољинац, Мало Црниће.
02/005269/19
Решењем ПС Сјеница број 27-2842-19-1 од 23.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009640668 издат од ПУ
Београд на име Ујкановић Албехарис, Камешница, Сјеница.
02/005270/19
Решењем ПУ Панчево број 27-3096-19 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008927037 издат од ПУ Панчево на име Јовановић Стева, Опово, Панчево.
02/005271/19
Решењем ПС Мало Црниће број 27-17-2019 од 06.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007950831 издат од ПУ Пожаревац на име Тодоровић Владан, Велико село, Мало Црниће.
02/005272/19
Решењем ПС Мало Црниће број 27-18-2019 од 07.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 00816770 издат од ПУ Пожаревац на име Животић Игор, Божевац, Мало Црниће.
02/005273/19
Решењем ПС Мало Црниће број 27-19-2019 од 07.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013778386 издат од ПУ Пожаревац на име Урошевић Драгослав, Смољинац, Мало Црниће.
02/005274/19
Решењем ПУ Шабац број 27-3134-19 од 09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013352257 издат од ПУ Шабац на име Јовановић Владан, Узвећа, Шабац.
02/005275/19
Решењем ПС Аранђеловац број 27-3228-19 од 09.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012701255 издат од ПУ Крагујевац на име Јовановић Немања, Аранђеловац, Аранђеловац.
02/005276/19
Решењем ПУ Кикинда број 12-27-24-1-2019 од 16.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011878613 издат од ПУ
Кикинда на име Норберт Киш, Хоргош, Хоргош. 02/005277/19
Решењем ПС Кула број 13-27-20-19 од 24.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 007684467 издат од ПУ Београд
на име Милутиновић Ницоласс Боривоје, Црвенка, Црвенка.
02/005278/19
Решењем ПС Кула број 13-27-22-19 од 09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013845520 издат од ПУ Сомбор
на име Зубановић Милован, Кула, Кула.
02/005279/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-3088-19 од 09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008156005 издат од ПУ Лесковац на име Мамутовић Ђура, Доње Стопање, Кула. 02/005280/19
Решењем ПС Слатина број 27-31-2019 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 00560582 издат од ПУ Бор на
име Пантелић Јелена, Слатина, Бор.
02/005281/19
Решењем ПУ Бор број 27-35-2019 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 01223329 издат од ПУ Бор на име
Алијевић Саит, Бор, Бор.
02/005282/19
Решењем ПУ Бор број 27-31-2019 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013859561 издат од ПУ Бор на име
Видојевић Виолета, Бор, Бор.
02/005283/19
Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-27-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011802051 издат од ПУ Ужице
на име Филиповић Милош, Кремна, Ужице.
02/005284/19
Решењем ПС Пландиште број 27-1-4-19 од 19.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 012364616 издат од ПУ Панчево на име Паску Олга, Пландиште, Пландиште.
02/005285/19
Решењем ПС Горњи Милановац број 27-28-19 од
08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011682122 издат од ПУ Чачак на име Павловић Стефан, Горњи Милановац,
Горњи Милановац.
02/005286/19
Решењем ПС Горњи Милановац број 27-27-19 од
07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010797330
издат од ПУ Чачак на име Смиљанић Милена, Таково, Горњи
Милановац.
02/005287/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-6-134-19 од 09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 012756874 издат од ПУ Ниш
на име Станковић Милан, Ниш, Ниш.
02/005288/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-127-19 од 09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008359785 издат од ПУ Ниш на
име Јовић Ирена, Ниш, Ниш.
02/005289/19
Решењем ПС Велика Плана број 27-99-19 од 08.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009348165 издат од ПУ
Смедерево на име Тодоровић Иван, Велика Плана, Велика Плана.
02/005290/19
Решењем ПУ Прокуље број 27-33-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 00886248 издат од ПУ Прокуље на име Вучковић Милисав, Прокупље, Прокупље.
02/005291/19
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Решењем ПУ Сремска Митровица број 27.2-31-19 од
09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013344736 издат од ПУ Сремска Митровица на име Јовановић Јелена, Крњешевци, Сремска Митровица.
02/005292/19
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27.2-32-19 од
09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013344732
издат од ПУ Сремска Митровица на име Јовановић Тома, Крњешевци, Сремска Митровица.
02/005293/19
Решењем ПС Власотинце број 27-1581-19 од 07.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010776267 издат од ПУ
Лесковац на име Стојиљковић Звонко, Власотинце, Власотинце.
02/005294/19
Решењем ПУ Ниш број 03/27/6-135/19 од 10.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013788916 издат од ПУ Ниш
на име Михајловић Тара, Ниш, Ниш.
02/005295/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1800-19-78 од 21.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013757238 издат од ПУ
Врање на име Исени Аделина, Насалце, Бујановац.
02/005296/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1801-19-79 од 06.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011510147 издат од ПУ
Врање на име Бећири Фатон, Бујановац, Бујановац.
02/005297/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1843-19-80 од 08.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013442055 издат од ПУ
Врање на име Матић Елијас, Бујановац, Бујановац. 02/005298/19
Решењем ПУ Врање број 27-1802-19-76 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010033155 издат од ПУ Врање
на име Рамадани Албион, Бујановац, Бујановац.
02/005299/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1860-19-81 од 09.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011162297 издат од ПУ
Врање на име Муслиу Лулзим, Муховац, Бујановац.
02/005300/19
Решењем ПУ Шабац број 27-311-19-1 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008335971 издат од ПУ Шабац на име Сакић Драгослава, Шабац, Шабац.
02/005301/19
Решењем ПС Дољевац број 27-8-19 од 13.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013495821 издат од ПУ Ниш на
име Ибишевић Матеј, Пуковац, Дољевац.
02/005302/19
Решењем ПС Дољевац број 27-7-19 од 13.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013051326 издат од ПУ Ниш на
име Јовановић Семир, Пуковац, Дољевац.
02/005303/19
Решењем ПС Дољевац број 27-6-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011232436 издат од ПУ Ниш на
име Смиљковић Душан, Кочане, Дољевац.
02/005304/19
Решењем ПУ Суботица број 27.1-77-19 од 14.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008346117 издат од ПУ Суботица на име Отто Давор, Суботица, Суботица.
02/005305/19
Решењем ПУ Суботица број 27.1-76-19 од 14.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 014097848 издат од ПУ Суботица на име Јоцић Небојша, Суботица, Суботица. 02/005306/19
Решењем ПУ Суботица број 27.1-75-19 од 14.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010763408 издат од ПУ Суботица на име Дачић Борислав, Суботица, Суботица. 02/005307/19
Решењем ПУ Панчево број 27-2-39-19 од 25.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 008214639 издат од ПУ Панчево на име Рајчањи Далибор, Врачев гај, Бела Црква.
02/005308/19
Решењем ПУ Сомбор број 27-44-19-50 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 01315122 издат од ПУ Сомбор
на име Срећковић Бојана, Сомбор, Сомбор.
02/005309/19
Решењем ПУ Сомбор број 779 од 09.05.2019. проглашава
се неважећим пасош број 012619690 издат од ПУ Београд на име
Ален Крстин, Сомбор, Сомбор.
02/005310/19
Решењем ПС Бајина Башта број 27-536-8-19 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 009479390 издат од ПУ
Ужице на име Гавриловић Славица, Црвица, Бајина Башта.
02/005311/19
Решењем ПУ Чачак број 27-70-19 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 01228963 издат од ПУ Чачак на име
Грујовић Игор, Чачак, Чачак.
02/005312/19
Решењем ПУ Зајечар број 27-6-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013834064 издат од ПУ Зајечар на
име Малић Мирослав, Бољевац, Бољевац.
02/005313/19
Решењем ПУ Чачак број 27-71-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 009023750 издат од ПУ Чачак на
име Симеуновић Милош, Чачак, Чачак.
02/005314/19
Решењем ПУ Панчево број 27-2-36-19 од 03.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013399320 издат од ПУ Панчево на име Новаков Драгица, Бела Црква, Бела Црква.
02/005315/19
Решењем ПС Куршумлија број 27-3247-19 од 10.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0130050642 издат од ПУ
Прокупље на име Стоиљковић Немања, Куршумлија, Куршумлија.
02/005316/19
Решењем ПС Куршумлија број 27-3191-19 од 08.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0102977734 издат од ПУ
Прокупље на име Ђукић Јасмина, Куршумлија, Куршумлија.
02/005317/19
Решењем ПС Врњачка Бања број 27-44-19 од 11.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012314701 издат од ПУ
Краљево на име Јањић Снежана, Вр. Бања, Врњачка Бања.
02/005318/19
Решењем ПУ Кикинда број 86-27-3-28-19 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008299859 издат од ПУ Кикинда на име Стојановић Бобан, Кикинда, Кикинда. 02/005319/19
Решењем ПУ Шабац број 27-3109-1 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013845245 издат од ПУ Шабац на
име Гребло Невенка, Шабац, Шабац.
02/005320/19
Решењем ПУ Ваљево број 27-3215-19-1 од 09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008094901 издат од ПУ Ваљево на име Васић Невенка, Ваљево, Ваљево.
02/005321/19
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Решењем ПУ Краљево број 27-1-83-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008145211 издат од ПУ Краљево на име Поповић Љубиша, Годачица, Краљево.
02/005322/19
Решењем ПУ Краљево број 27-125-2019-1 од 09.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012003524 издат од ПУ
Краљево на име Васиљевић Бојана, Краљево, Краљево.
02/005323/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-85-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013604716 издат од ПУ Краљево на име Чађеновић Момчило, Краљево, Краљево.
02/005324/19
Решењем ПУ Краљево број 27-1-84-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011178265 издат од ПУ Краљево на име Марковић Катарина, Краљево, Краљево.
02/005325/19
Решењем ПУ Ваљево број 27-2-6-19 од 03.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 012956594 издат од ПУ Ваљево
на име Јовановић Новица, Јабучје, Лајковац.
02/005326/19
Решењем ПС Бујановац број 27-1799-19-77 од 06.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013278236 издат од ПУ
Врање на име Ахмети Рамадан, Бујановац, Бујановац.
02/005327/19
Решењем ПС Тутин број 27-3122-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008126272 издат од ПУ Нови
Пзар на име Токовић Адил, Градаџ, Тутин.
02/005328/19
Решењем ПС Тутин број 27-3121-19 од 08.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 01347204 издат од ПУ Нови
Пазар на име Гегић Хасиб, Режевиће, Тутин.
02/005329/19
Решењем ПС Параћин број 27-2716-2019 од 10.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013864452 издат од ПУ
Јагодина на име Матић Весна, Стрижа, Ћуприја. 02/005330/19
Решењем ПУ Нови Сад број 274-201-19 од 10.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008802852 издат од ПУ Нови
Сад на име Јосић Миланка, Нови Сад, Нови Сад. 02/005331/19
Решењем ПУ Нови Сад број 27-196-19 од 10.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011451871 издат од ПУ Нови
Сад на име Стојковић Мила, Нови Сад, Нови Сад. 02/005332/19
Решењем ПС Неготин број 27-40-19-1 од 30.04.2019. проглашава се неважећим пасош број 013698541 издат од ПУ Бор на
име Hornyak Mirolsava, Мокрање, Неготин.
02/005333/19
Решењем ПС Неготин број 27-45-19-1 од 07.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008139300 издат од ПУ Београд на име Лазаревић Дејвид, Плавна, Неготин. 02/005334/19
Решењем ПС Неготин број 27-44-19-1 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 0117977641 издат од ПУ Бор
на име Миловановић Ивана, Неготин, Неготин.
02/005335/19
Решењем ПУ Бор број 27-42-19-1 од 06.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010469702 издат од ПУ Бор на име
Милошевић Јелена, Неготин, Неготин.
02/005336/19
Решењем ПУ Бор број 27-47-19-1 од 10.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013819462 издат од ПУ Бор на име
Стојановић Сибинка, Александровац, Неготин.
02/005337/19
Решењем ПУ Бор број 27-46-19-1 од 10.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 0089445427 издат од ПУ Бор на име
Момчиловић Мирослав, Неготин, Неготин.
02/005338/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-323-19 од 07.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010396969 издат од ПУ
Нови Пазар на име Ашћерић Исмет, Глухавица, Тутин.
02/005339/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-72-2019 од 10.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013320759 издат од ПУ
Смедерево на име Михајловић Зоран, Смедерево, Смедерево.
02/005340/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-106-2019 од 28.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011813088 издат од ПУ
Смедерево на име Стошић Никола, Петријево, Смедерево.
02/005341/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-68-2019 од 08.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012461488 издат од ПУ
Смедерево на име Тодоровић Тодор, Смедерево, Смедерево.
02/005342/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-105-2019 од 07.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008929981 издат од ПУ
Смедерево на име Кнежевић Милош, Смедерево, Смедерево.
02/005343/19
Решењем ПУ Смедерево број 27-104-2019 од 06.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011747033 издат од ПУ
Смедерево на име Здравковић Немања, Смедерево, Смедерево.
02/005344/19
Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-19 од 09.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 03914857 издат од ПУ Пријепоље на име Хурић Дино, Ивање, Пријепоље.
02/005345/19
Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-26-19 од 07.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010157892 издат од ПУ
Пријепоље на име Суљевић Нусрет, Пријепоље, Пријепоље.
02/005346/19
Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-25-19 од 06.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007887582 издат од ПУ
Пријепоље на име Лујиновић Фуад, Пријепоље, Пријепоље.
02/005347/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-3148-19 од 08.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013839304 издат од ПУ
Нови Пазар на име Беровић Хасредин, Рибариће, Нови Пазар.
02/005348/19
Решењем ПС Алибунар број 27-3321-19-24 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013650731 издат од ПУ
Панчево на име Шошђан Јонел, Локве, Алибунар. 02/005349/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 736 од 10.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 012620167 издат од ПУ Београд на
име Богућанин Мирзет, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005350/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-3266-19 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01261410 издат од ПУ
Нови Пазар на име Oycaz Salih, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005351/19
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Решењем ПУ Нови Пазар број 293 од 03.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013903710 издат од ПУ Нови
Пазар на име Škriljelj Mersija, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005352/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-3189-19 од 08.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008113344 издат од ПУ
Нови Пазар на име Халиловић Елвир, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005353/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 822 од 14.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013543007 издат од ПУ Нови
Пазар на име Јанковић Ивица, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005354/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-3105-19 од 10.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011669042 издат од ПУ
Нови Пазар на име Реброња Јусуф, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005355/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-3132-19 од 08.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0121480218 издат од ПУ
Сремска Митровица на име Ћунај Гзим, Нови Пазар, Сремска
Митровица.
02/005356/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-134 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013678900 издат од ПУ
Крагујевац на име Милошевић Невена, Крагујевац, Крагујевац.
02/005357/19
Решењем ПУ Прокупље број 27-31-19 од 03.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 012442753 издат од ПУ Ниш
на име Марковић Никола, Прокупље, Прокупље. 02/005358/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-136 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 010620284 издат од ПУ
Крагујевац на име Стијовић Тијана, Трмбас, Крагујевац.
02/005359/19
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-19-138 од 30.04.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007795321 издат од ПУ
Ужице на име Колаковић Денис, Крагујевац, Крагујевац.
02/005360/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-137-19 од 13.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 011664158 издат од ПУ Ниш на
име Стојковић Драган, Нишка Бања, Ниш.
02/005361/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-3013-19-1 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0124758880 издат од ПУ
Лесковац на име Ђикић Милош, Палојце, Лесковац.
02/005362/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-3032-19-1 од 06.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011828954 издат од ПУ
Лесковац на име Рајковић Александар, Велика Грабовница, Лесковац.
02/005363/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-3128-19-1 од 20.03.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008323039 издат од ПУ
Лесковац на име Стефановић Дејан, Доње Синковце, Лесковац.
02/005364/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-3130-19-1 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 012384191 издат од ПУ
Лесковац на име Јојић Никола, Лесковац, Лесковац.
02/005365/19
Решењем ПС Прибој број 27-1-21-19 од 13.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010005811 издат од ПУ Пријепоље на име Јовановић Милко, Прибој, Прибој.
02/005366/19
Решењем ПС Велика Плана број 205-1123-19 од
09.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 003591835 издат од ПС Велика Плана на име Станковић Саша, Крњево, Велика Плана.
02/005367/19
Решењем ПУ Нови Пазар број 27-3091-19 од 07.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 011445108 издат од ПУ
Нови Пазар на име Рашљанин Есад, Нови Пазар, Нови Пазар.
02/005368/19
Решењем ПУ Чачак број 27-73-19 од 10.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 013312373 издат од ПУ Чачак на
име Мијаиловић Александар, Атеница, Чачак.
02/005369/19
Решењем ПУ Чачак број 27-72-19 од 10.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 010389251 издат од ПУ Чачак на
име Ђорђевић Стефан, Љубић, Чачак.
02/005370/19
Решењем ПС Прибој број 27-1-20-19 од 13.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008494917 издат од ПУ Пријепоље на име Дујовић Кристијан, Прибој, Прибој.
02/005371/19
Решењем ПУ Ниш број 27-6-136-19 од 13.05.2019. проглашава се неважећим пасош број 008345479 издат од ПУ Ниш на
име Стефановић Живка, Ниш, Ниш.
02/005372/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-3014-19-1 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008852796 издат од ПУ
Лесковац на име Стојановић Драган, Губеревац, Лесковац.
02/005373/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-3129-19-1 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01041191 издат од ПУ Лесковац на име Антић Милош, Лесковац, Лесковац. 02/005374/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-3209-19-1 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 01298624 издат од ПУ Лесковац на име Стојичић Саша, Лесковац, Лесковац.
02/005375/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-3205-19-1 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 007506230 издат од ПУ
Лесковац на име Цветановић Ненад, Лесковац, Лесковац.
02/005376/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-3234-19-1 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013206979 издат од ПУ
Лесковац на име Милошевић Борко, Радоњица, Лесковац.
02/005377/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-3147-19-1 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 0087477023 издат од ПУ
Лесковац на име Митровић Сузана, Лесковац, Лесковац.
02/005378/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-3104-19-1 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 008410193 издат од ПУ
Лесковац на име Демировић Мартин, Лесковац, Лесковац.
02/005379/19
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Решењем ПС Апатин број 11-27-3343-19 од 14.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013766661 издат од ПУ
Сомбор на име Шокац Велимирка, Сонта, Апатин. 02/005380/19
Решењем ПУ Јагодина број 27-711-19 од 31.01.2019. проглашава се неважећим пасош број 007744332 издат од ПУ Јагодина на име Остојић Весна, Јагодина, Јагодина.
02/005381/19
Решењем ПУ Лесковац број 27-3103-19-1 од 13.05.2019.
проглашава се неважећим пасош број 013075171 издат од ПУ
Лесковац на име Демировић Мартина, Лесковац, Лесковац.
02/005382/19
– ИСПРАВЕ СТРАНАЦА –
Лична карта за странца број 11824 издатa од ПУ Београд
на име Diepold Popović Elsa, Београд, решењем ПУ Београд број
26.2-1032-19 од 18.03.2019.
03/000052/19
Лична карта за странца број 12103 издатa од ПУ Београд
на име Sajić Ewa Barbara, Београд, решењем ПУ Београд број
26.2-1397-19 од 05.04.2019.
03/000053/19
Лична карта за странца број 10269 издатa од ПУ Београд
на име Zhi Gencai, Ниш, решењем ПУ Београд број 26.2-1841/19
од 08.05.2019.
03/000054/19
Лична карта за странца број 22/2018 издатa од ПУ Нови
Сад на име Zou Junwei, Нови Сад, решењем ПУ Нови Сад број
22/2018 од 10.05.2019.
03/000055/19
Лична карта за странца број 03/28-84/2017 издатa од ПУ
Ниш на име Lei Jujuan, Ниш, решењем ПУ Ниш број 01/19 од
10.04.2019.
03/000056/19
– СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ –
04/000266/19
Симић Никола, Београд, војна књижица.
Пејковић Саша, Крагујевац, војна књижица. 04/000267/19
Радојевић Јасмина, Београд, Службена значка унутрашње
контроле,бр.05, издата од Инфраструктуре Железнице Србије А.Д.
04/000268/19
Миленковић Владимир, Београд, војна књижица.
04/000269/19
Аврамовић Јована, Београд, адвокатска легитимација бр.
7784 издата од Адвокатске коморе Београд.
04/000270/19
Сиљновић Д. Урош, Београд, адвокатска легитимација бр.
5384 издата од Адвокатске коморе Београд.
04/000271/19
Белић Љубиша, Неготин, војна књижица.
04/000272/19
Бајић Горан, Каћ, војна књижица АД врој 057984 издата од
Војног одсека Нови Сад.
04/000273/19
Марић Снежана, Београд, адвокатска легитимација бр.
3641 издата од Адвокатске коморе Београд.
04/000274/19
Спасић Милица, Београд, адвокатска легитимација бр.
5731 издата од Aдвокатске коморе Београд.
04/000275/19
Лалић Лазар, Београд, службена легитимација приватног
обезбеђења бр. 12295 издата од МУП РС.
04/000276/19
Црногорчевић Жељко, Београд, војна књижица.
04/000277/19
Ракита Гојко, Београд, службена легитимација БусПлус везни број возача 9794.
04/000279/19
– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –
Пауновић Вук, Савски венац, чек/ови бр. 0000076966936,
0000181237413, 0000181237421, 0000181237439, 0000181237447,
0000181237454, 0000181237462, 0000181237470, 0000181237488,
0000181237496, 00001812374504 издат/и од Banca Intesa а.d.
05/001265/19
Суменић Миленко, Нови Сад, чек/ови бр. 5505938,
5505953, 5505946 издат/и од AIK Banke, Београд. 05/001266/19
Станковић
Александра,
Суботица,
чек/ови
бр.
0000157623497 издат/и од Banca Intesa а.d.
05/001267/19
Невенка Франкемеле, Београд, чек/ови бр. 1124831;
1147624 издат/и од Addiko Bank.
05/001268/19
Ђурић Митар, Врбас, чек/ови бр. 1000010176740,
1000010176757, 1000010176765 издат/и од Vojvođanske banke
OTP group.
05/001269/19
Гајишин Племенка, Ђурђево, чек/ови бр. 500003869905,
500004555974, 500004565990, 500004676689, 500004676721 издат/и од Erste bank a. d.
05/001270/19
Јанковић Дивна, Београд, чек/ови бр. 11935214, 11935222,
11935230, 11935249, 11935257, 11935265, 11935281 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001271/19
Илић Мара, Крушевац, чек/ови бр. 152049995 издат/и од
Banca Intesa а.d.
05/001272/19
Гргур Ненад, Београд, чек/ови бр. 4286367 издат/и од
Raiffeisen bank a.d.
05/001273/19
Трифуновић Марија, Ваљево, чек/ови бр. 0000181134149
издат/и од Banca Intesa a.d.
05/001274/19
Германовић Невена, Београд, чек/ови бр. 6126562 издат/и
од Raiffeisen bank a.d.
05/001275/19
Милић Немања, Београд, чек/ови бр. 5680522, 5680530,
5680549, 5680557 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001276/19
Mercator-S d.o.o. Novi Sad, Нови Сад, меница/е бр. АА
5330480 издата/е од Raiffeisen banke a.d.
05/001277/19
Mercator-S d.o.o. Novi Sad, Нови Сад, меница/е бр. AA
8698600 издата/е од Raiffeisen banke a.d.
05/001278/19
Касап Бранка, Нови Београд, чек/ови бр. 44377110,
44377128, 44377136, 44377144, 44377152, 44377160, 44377179
44377187, 44377195, 44377209 издат/и од Банкe Поштанске штедионице а.д.
05/001279/19
Јакшић Николић Биљана, Београд, чек/ови бр. 1960301 издат/и од Societe Generale Srbija.
05/001280/19
Мишков Тамара, Суботица, чек/ови бр. 0000177090040 издат/и од Banca Intesa a.d.
05/001281/19
Ђорђе Нешић Зорка, Београд, чек/ови бр. 0000009612813
издат/и од Eurobank a.d.
05/001282/19
Врањанац Вељко, Београд, чек/ови бр. 7394036 издат/и од
Raiffeisen bank a.d.
05/001283/19

Лукић Радосав, Ужице, чек/ови бр. 0000010060952 издат/и
од Eurobank a.d.
05/001284/19
Ковачевић Борислав, Панчево, чек/ови бр. 0000133957803
издат/и од Banca Intesa a.d.
05/001285/19
Јарчевић Владимир, Банатски Деспотовац, чек/ови бр.
55079537 издат/и од Banca Intesa a.d.
05/001286/19
Вранић Срето, Земун, чек/ови бр. 0000801562075 издат/и
од Војвођанске банке а.д.
05/001287/19
Махоски Мирко, Београд, чек/ови бр. 5063436 издат/и од
Raiffeisen Bank a.d.
05/001288/19
Ђорђевић Владан, Крушевац, чек/ови бр. 2153435 издат/и
од Credit Agricole.
05/001289/19
Ђаковић Десанка, Београд, чек/ови бр. 75063962,
75063970, 75063989, 75063997, 75064004 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001290/19
Николић Радослав, Крушевац, чек/ови бр. 258784305 издат/и од Комерцијалне банке а.д.
05/001291/19
Бећир Миланка, Београд, чек/ови бр. 78793619, 78793627,
78793635, 78793643, 78793651, 78793660, 78793678, 78793686,
78793694, 78793708 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001292/19
Луковић Момчило, Београд, чек/ови бр. 0000184989911 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05/001293/19
Стојковић Драгана, Крушевац, чек/ови бр. 4308906 издат/и
од Banca Intesa a.d. Beograd.
05/001294/19
Јоцић Тања, Пирот, чек/ови бр. 7214526 издат/и од
Raiffeisen bank a.d.
05/001295/19
Вукадиновић Стеван, Нови Сад, чек/ови бр. 9000007012100
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05/001296/19
Јовичић Владимир, Београд, чек/ови бр. 2554216 издат/и
од Eurobank a.d.
05/001297/19
Јовичић Владимир, Београд, чек/ови бр. 2554216 издат/и
од Erste bank.
05/001298/19
Дракулић Слободан, Сомбор, чек/ови бр. 0000007530244,
0000011215746 издат/и од Војвођанске банке а.д. 05/001299/19
Мартиновић Мирјана, Чачак, чек/ови бр. 0000118553619
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05/001300/19
Ћулибрк Сара, Нови Београд, чек/ови бр. 3951251 издат/и
од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001301/19
Манојловић Раденко, Сурчин, чек/ови бр. 0000178012761
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd.
05/001302/19
Лукић Сашка, Крушевац, чек/ови бр. 148820384 издат/и од
Banca Intesa a.d. Beograd.
05/001303/19
Милићевић Дамир, Рума, чек/ови бр. 0000174129189 издат/и од Banca Intesa a.d.
05/001304/19
Илић Бранислав, Шабац, чек/ови бр. 19151265 издат/и од
AIK banke a.d.
05/001305/19
Данчула Драгана, Инђија, чек/ови бр. 7732334 издат/и од
Raiffeisen bank a.d.
05/001306/19
Синђелић Даринка, Раковица, чек/ови бр. 0000108654047
издат/и од Banca Intesa a.d.
05/001307/19
Благојевић Јованка, Раковица, чек/ови бр. 0000814214250,
0000814214268 издат/и од Vojvođanskе bankе otp group.
05/001308/19
Грбић Светлана, Бачка Паланка, чек/ови бр. 0000013753926
издат/и од NLB banke a.d.
05/001309/19
Радојевић Драгутин, Ниш, чек/ови бр. 60327637 издат/и од
Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001310/19
Петровић Тања, Јагодина, чек/ови бр. 000010795767 издат/и од Banca Intesa a.d.
05/001311/19
Томовић Емилија, Београд, чек/ови бр. 1000009909523,
100000990531, 1000009909549, 1000009909556, 100000990564,
1000009909572 издат/и од Vojvodjanskе bankе otp group.
05/001312/19
Филка Анна, Панчево, чек/ови бр. 0000159660794 издат/и
од Banca Intesa а.d.
05/001313/19
Живковић Христивоје, Београд, чек/ови бр. 20901721,
20901730, 20901748, 20901756, 20901764, 20901772, 20901780,
20901799, 20901802 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001314/19
Димитријевић Никола, Београд, чек/ови бр. 0000169083664
издат/и од Banca Intesa а.d. Beograd.
05/001315/19
Мирковић Милан, Чачак, чек/ови бр. 4330072374116 издат/и од Halkbank a.d. Београд.
05/001316/19
Белић Миодраг, Чукарица, чек/ови бр. 0000264124827;
0000273315457; 0000273315465; 0000273315473; 0000273315481;
0000273315499 издат/и од Комерцијалне банке а.д. 05/001317/19
Братислава,
Чукарица,
чек/ови
бр.
Ковачевић
0000104637632; 0000104637640 издат/и од Banca Intesa a.d.
05/001318/19
Ћулум Мирјана, Београд, чек/ови бр. 8423512, 8423520,
8423539, 8423547, 8423555, 8423563, 8423571, 8423580, 8423601
издат/и од Банкe Поштанске штедионицe a.д.
05/001319/19
Миловановић Тихомир, Чукарица, чек/ови бр. 6771211;
6771220; 6771238; 6771246; 6771254 издат/и од Банкe Поштанске штедионицe a.д.
05/001320/19
Маринковић Снежана, Бор, чек/ови бр. 0000000596543 издат/и од Eurobank a.d.
05/001321/19
Дробњаковић Предраг, Нова Варош, чек/ови бр.
0000010834836, 0000010834844 издат/и од Eurobank a.d.
05/001322/19
Цоковић Хата, Нови Пазар, чек/ови бр. 47589819 издат/и
од Банкe Поштанске штедионицe a.д.
05/001323/19
Цоковић Хата, Нови Пазар, чек/ови бр. 47589827 издат/и
од Банкe Поштанске штедионицe a.д.
05/001324/19
Цоковић Хата, Нови Пазар, чек/ови бр. 47589835 издат/и
од Банкe Поштанске штедионицe a.д.
05/001325/19
Цоковић Хата, Нови Пазар, чек/ови бр. 47589843 издат/и
од Банкe Поштанске штедионицe a.д.
05/001326/19
Цоковић Хата, Нови Пазар, чек/ови бр. 47589851 издат/и
од Банкe Поштанске штедионицe a.д.
05/001327/19
Цоковић Хата, Нови Пазар, чек/ови бр. 47589860 издат/и
од Банкe Поштанске штедионицe a.д.
05/001328/19
Цоковић Хата, Нови Пазар, чек/ови бр. 47589878 издат/и
од Банкe Поштанске штедионицe a.д.
05/001329/19
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Цоковић Хата, Нови Пазар, чек/ови бр. 47589886 издат/и
од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001330/19
Цоковић Хата, Нови Пазар, чек/ови бр. 47589894 издат/и
од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001331/19
Цоковић Хата, Нови Пазар, чек/ови бр. 47589908 издат/и
од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001332/19
Крстић Вера, Сомбор, чек/ови бр. 7207425, 7207433,
7207441, 7207450, 7207484, 21527680 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001333/19
Ћулафић Жељка, Београд, чек/ови бр. 0000830640090,
0000830640108 издат/и од OTP bankе Srbija.
05/001334/19
Радовановић
Тијана,
Крагујевац,
чек/ови
бр.
0000094825957, 0000098849201 издат/и од Banka Intesa a.d.
05/001335/19
Петровић Снежана, Београд, чек/ови бр. 58628190, 58628204
издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001336/19
Шубапић Љиљана, Лазаревац, чек/ови бр. 253447148,
253447155 издат/и од Комерцијалне банке а.д.
05/001337/19
Национални савет Ашкалијске националне мањине,
Нови Сад, чек/ови бр. АБ7969840, АБ7969841, АБ7969842,
АБ7969843, АБ7969844 издат/и од Националног савета Ашкалијске националне мањине.
05/001338/19
Јовановић Параскева, Болеч, чек/ови бр. 44480921,
44480930, 44480948, 44480956, 44480964, 44480972, 44480980,
44480999, 44481006 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001339/19
Виторовић Станика, Београд, чек/ови бр. 40482318,
40482326, 40482334, 40482342, 40482350, 40482369, 40482377,
40482385, 40482393, 4048240776610657, 76610665, 76610681 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д.
05/001340/19
– ДОКУМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –
Милић Душан, Нови Сад, полиса/е животног осигурања,
бр. SL2000007302 издата/е од Сава животног осигурања а.д.о.
06/000395/19
Соколовић Винко, Зајечар, полиса/е животног осигурања,
бр. SL2002005541 издата/е од Сава животног осигурања а.д.о.
06/000396/19
Поповић Драган, Ниш, полиса/е животног осигурања, бр.
4111250 издата/е од Generali оsiguranjа Srbija a.d.o. 06/000397/19
Табић Зорица, Ваљево, полиса/е животног осигурања, бр.
364452 издата/е од Wiener Stadtische osiguranja Srbija.
06/000398/19
Ђорђевић Драган, Вранић, полиса/е животног осигурања,
бр. 3029469 издата/е од Generali osiguranja Srbija. 06/000399/19
Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Београд - ГФО
„Срем”, Сремска Митровица, Сремска Митровица, нове полисе
аутоодговорности ОБ-136 НБ 242849867, 254355753 које је задужио „ Јеринкић група“ доо из Суботице.
06/000400/19
Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Београд - ГФО
„Срем”, Сремска Митровица, Сремска Митровица, нове полисе
аутоодговорности ОБ-136 НБ број 26801407, 27499044 коју је задужио Никола Павић из Инђије.
06/000401/19
Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Београд - ГФО
„Срем”, Сремска Митровица, Сремска Митровица, зелена карта
ЗК/5 број 6403022 коју је задужио Никола Павић из Инђије.
06/000402/19
Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Београд - ГФО
„Срем”, Сремска Митровица, Сремска Митровица, нове полисе
аутоодговорности ОБ-136 НБ број 27499546 коју је задужила
Милица Ожеговић из Сремске Митровице.
06/000403/19
Цветковић Марија, Ниш, полиса/е животног осигурања,
бр. 036138 издата/е од Generali оsiguranjа Srbija a.d.o.
06/000404/19
Цветковић Иван, Ниш, полиса/е животног осигурања, бр.
036139 издата/е од Generali оsiguranjа Srbija a.d.o. 06/000405/19
Бистричић Славица, Београд, полиса/е животног осигурања, бр. 2074505 издата/е од Wiener Stadtische osiguranjа a.d.o.
06/000406/19
– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –
Степановић Јован, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ
„Младост” у Новом Београду.
07/001629/19
Стојковић Јелена, Врање, сведочанство/а VIII разреда ОШ
„Радоје Домановић” у Врању, 1999/2000.
07/001630/19
Гинић Ђорђе, Нови Београд, сведочанство/а VI разреда
ОШ „Младост” у Београду.
07/001631/19
Стојковић Јелена, Врање, уверење VIII разреда OШ „Радоје Домановић" у Врању, 1999/2000.
07/001632/19
Радовановић Андреа, Нови Београд, ђачка књижица од VI
до VII разреда ОШ „Краљ Алескандар I” у Новом Београду од 1.
до 5. разреда ОШ „Душко Радовић” у Новом Београду.
07/001633/19
Фенрицх Далибор, Нови Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ „Надежда Петровић”.
07/001634/19
Даговић Лазар, Ужице, ђачка књижица II циклусa основног
образовања и васпитања ОШ „Краљ Петар II” у Ужицу.
07/001635/19
Кљајић Борис, Брус, сведочанство/а VII разреда ОШ „Јован Јовановић Змај” у Брусу.
07/001636/19
Трајковић Тијана, Ниш, сведочанство/а V разреда ОШ
„Учитељ Таса” у Нишу.
07/001637/19
Мијаиловић Виолета, Крагујевац, сведочанство/а VI разреда ОШ „21. октобар” у Крагујевцу.
07/001638/19
Стојковић Лука, Обреновац, сведочанство/а V, VI и VII разредa ОШ „Јован Јовановић Змај” у Обреновцу.
07/001639/19
Мијаиловић Валентина, Крагујевац, сведочанство/а VI разреда ОШ „21. октобар” у Крагујевцу.
07/001640/19
Симић Наталија, Нови Сад, сведочанство/а о завршеном
основном школовању основне школе „Прва војвођанска бригада” у Новом Саду.
07/001641/19
Радаковић Јована, Нови Сад, сведочанство/а VI разреда
ОШ „Јован Поповић” у Новом Саду.
07/001642/19

Бајрамовић Никола, Ниш, сведочанство/а IV, V разреда
Музичке школе у Нишу.
07/001643/19
Адамовић Петар, Земун, ђачка књижица ОШ „Марко Орешковић”.
07/001644/19
Ристић Милан, Вршац, сведочанство/а VI разредa ОШ „Јован Стерија Поповић” у Вршцу.
07/001645/19
Поповић Слађан, Прахово, сведочанство/а ОШ „Павле
Илић Вељко” у Прахову.
07/001646/19
Садрија Иван, Мајданпек, сведочанство/а ОШ „12. септембар” у Мајданпеку.
07/001647/19
Краснић Суада, Београд, сведочанство/а VI paзредa OШ
„Јован Цвијић” у Београду.
07/001648/19
Кефер Јосип, Рума, сведочанство/а VIII разреда ОШ „Душан Јерковић” у Руми, дел. бр. 86.
07/001649/19
Стошић Љубисав, Обреновац, сведочанство/а ОШ „Станимир Вељковић Зеле” у Бојнику.
07/001650/19
Раденковић Данило, Краљево, сведочанство/а VI разреда
ОШ „IV краљевачки батаљон”.
07/001651/19
Цетиња Алекса, Сврљиг, сведочанство/а VII разреда ОШ
„Добрила Стамболић” у Сврљигу, дел. бр. 01-376/1. 07/001652/19
Бешлин Бранислав, Ново Милошево, сведочанство/а ОШ
„Ђорђе Јовановић” у Новом Милошеву.
07/001653/19
Михаиловић Николина, Панчево, сведочанство/а VI разреда ОШ „Свети Сава” у Панчеву.
07/001654/19
Николић Катарина, Баточина, сведочанство/а VI разреда
Основне школе од 2016/2017.
07/001655/19
Кондић Зоран, Нови Козарци, сведочанство/а ОШ „Иво
Лола Рибар” у Новим Козарцима дел. бр. 180/6, од 21.06.1985.
07/001656/19
Томић Андреј, Нови Сад, сведочанство/а VI разреда ОШ
„Прва војвођанска бригада” у Новом Саду.
07/001657/19
Наранчић Андријана, Вршац, сведочанство/а I разреда Хемијско-медицинске школе у Вршцу.
07/001658/19
Тодоровић Јоханн, Сремска Митровица, сведочанство/а
ОШ „Грабовац” у Грабовцу.
07/001659/19
Наранчић Андријана, Вршац, сведочанство/а II разреда
Хемијско-медицинске школе у Вршцу.
07/001660/19
Наранчић Андријана, Вршац, сведочанство/а III разреда
Хемијско-медицинске школе у Вршцу.
07/001661/19
Наранчић Андријана, Вршац, сведочанство/а IV разреда
Хемијско-медицинске школе у Вршцу.
07/001662/19
Пејчић Андреа, Ниш, сведочанство/а ОШ „Свети Сава” у
Нишу.
07/001663/19
Николић Биљана, Земун, уверење о положеном основном
образовању ОШ „20. октобар” у Новом Београду. 07/001664/19
Перовић Видак, Краљево, сведочанство/а VI разредa ОШ
„Светозар Марковић” у Краљеву.
07/001666/19
Рујевић Кристина, Београд, сведочанство/а IV разреда
Ниже музичке школе „Станковић” у Београду.
07/001667/19
Андонов Ива, Београд, сведочанство/а VI разредa ОШ
„Младост” у Новом Београду.
07/001668/19
Крећа Зоран, Палилула, Београд, сведочанство/а VI и VII
разреда ОШ „Стеван Сремац” у Београду.
07/001669/19
Гинић Душан, Звездара, сведочанство/а V и VI разреда ОШ
„Јован Цвијић” у Београду.
07/001670/19
Ерић Душан, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ „Иво
Андрић” у Београду.
07/001671/19
Гавриловић Лана, Београд, сведочанство/а V разредa ОШ
„Јован Миодраговић” у Београду.
07/001672/19
Карић Ивана, Београд, сведочанство/а ОШ „Вук Караџић”
у Рипњу.
07/001673/19
Николић Драган, Петровчић, уверење о положеном основном образовању ОШ „Душан Вукасовић Диоген”. 07/001674/19
Трајковић Ненад, Вршац, сведочанство/а о завршеном
основном образовању ОШ „Бранко Радичевић” у Уљми.
07/001675/19
Ђорђевић Јован, Смедерево, ђачка књижица ОШ „Јован
Јовановић Змај”.
07/001676/19
Јанићијевић Стефан, Земун, ђачка књижица ОШ „Милан
Ракић” у Новом Београду, бр. 18-65.
07/001677/19
Брајић Драган, Завлака, сведочанство/а ОШ „Жикица Јовановић Шпанац” у Белој Цркви, дел. бр. 157.
07/001678/19
Гергинов Небојша, Босилеград, дупликат сведочанства
дел. бр. 321 ОШ „Георги Димитров” у Босилеграду, одељење у
Горњој Љубати.
07/001679/19
Рамадановић Давид, Београд, ђачка књижица ОШ „Раде
Драинац” у Београду.
07/001680/19
Величков Милан, Кикинда, сведочанство/а о завршеном
основном музичком-балетском образовањуи васпитању школе
„Слободан Малбашки” у Кикинди.
07/001681/19
Репац Наталија, Вршац, сведочанство/а V разреда ОШ „Јован Стерија Поповић” у Вршцу.
07/001682/19
Петровић Маша, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Влада Аксентијевић” у Београду.
07/001683/19
Васић Горан, Београд, сведочанство/а о завршеном основном образовању ШООО „Ђуро Салај” у Београду. 07/001684/19
Јовановић Саша, Багрдан, сведочанство/а VIII разреда
ОШ.
07/001685/19
Комленић Никола, Краљево, сведочанство/а VI разредa
ОШ „Чибуковачки партизани” у Краљеву.
07/001686/19
Ковачевић Павле, Краљево, сведочанство/а V разредa ОШ
„Вук Караџић” у Краљеву.
07/001687/19
Тадић Миша, Београд, сведочанство/а ОШ „Светозар Марковић” у Београду.
07/001688/19
Милошевић Ива, Земун, сведочанство/а Петог и шестог
разреда ОШ Марко Орешковић.
07/001689/19
Костић Дарко, Старо Село, сведочанство/а ОШ „Карађорђе” у Великој Плани од 2014/15.
07/001690/19
Ракић Мирослава, Иђош, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Миливој Оморац” у Иђошу.
07/001691/19
Матовић Драган, Пријепоље, сведочанство/а ОШ „Владимир Перић Валтер” у Пријепољу.
07/001692/19
Ћирковић Ивана, Лозница, сведочанство/а ОШ „Доситеј
Обрадовић” у Клупцима.
07/001693/19
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Шаћировић Ђорђе, Банатски Брестовац, сведочанство/а V
разреда ОШ „Олга Петров” у Банатском Брестовцу, дел. бр. 689,
од 01.09.2016.
07/001694/19
Шпичек Иван, Београд, сведочанство/а VI разредa OШ „Јован Јовановић Змај” у Београду.
07/001695/19
Ђокић Стеван, Београд, сведочанство/а ОШ „Диша Атић”
у Коцељеви.
07/001696/19
Шаћировић Ђорђе, Банатски Брестовац, сведочанство/а VI
разреда ОШ „Олга Петров” у Банатском Брестовцу, дел. бр. 630,
од 23.08.2017.
07/001697/19
Стевановић Тањав, Београд, сведочанство/а VII разреда
ОШ „Десанка Максимовић” у Београду.
07/001698/19
Јовичић Владан, Сопот, сведочанство/а ОШ „Јелица Миловановић” у Сопоту.
07/001699/19
Павловић Миодраг, Обреновац, сведочанство/а o завшеном
основном обрзовању ОШ „Скела” у Обреновцу.
07/001700/19
Икић Ђорђе, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ „Данило Киш” у Београду.
07/001701/19
Мишић Тара, Звездара, сведочанство/а VI разреда OШ „Радоје Домановић” у Новом Београду.
07/001702/19
Лазаревић Небојша, Обреновац, сведочанство/а I разреда 1988/1989 и II разреда 1989/1990 СШ Образовни центар „Буда
Давидовић” у Обреновцу.
07/001703/19
Михајлов Урош, Београд, сведочанство/а VI и VII разреда
ОШ „Милан Ђ. Милићевић” у Београду.
07/001704/19
Петковић Ангелина, Ваљево, сведочанство/а V разреда
ОШ „Милован Глишић” у Ваљеву.
07/001705/19
Веселиновић Јаков, Ваљево, сведочанство/а V, VI и VII разреда ОШ „Милован Глишић” у Ваљеву.
07/001706/19
Илић Ранко, Крагујевац, сведочанство/а ОШ „Радоје Домановић” у Крагујевцу.
07/001707/19
Ђерман Драгана Магним, Нови Сад, сведочанство/а VII разреда ОШ „Жарко Зрењанин” у Новом Саду.
07/001708/19
Марковић Јована, Сочаница, сведочанство/а V, VI и VII разреда ОШ „Вук Караџић” у Сочаници, од 2016/2018.
07/001709/19
Томић Давид, Вршац, сведочанство/а о завршеном V разреду ОШ „Јован Стерија Поповић” у Вршцу.
07/001710/19
Тешић Кристина, Београд, ђачка књижица други циклус,
ОШ Коста Абрашевић, Ресник.
07/001711/19
Петрика Денис, Вршац, сведочанство/а о завршеној ОШ
„Олга Петров Радишић” у Вршцу.
07/001712/19
Филиповић Милан, Лештане, сведочанство/а ОШ „Никола
Тесла” у Винчи.
07/001713/19
Маријоковић Драгиша, Нересница, сведочанство/а ОШ
„Угрин Бранковић” у Кучеву, дел. бр. 268, од 23.08.1971.
07/001714/19
Иванишевић Нађа, Крагујевац, сведочанство/а VII разреда
ОШ „Вук Стефановић Караџић” у Крагујевцу.
07/001715/19
Драганић Урош, Београд, сведочанство/а о завршеном
основном образовању и васпитању ОШ „Михаило Петровић
Алас” у Београду.
07/001716/19
Пантовић Даринка, Ратина, сведочанство/а ОШ „Доситеј
Обрадовић” у Врбасу, дел. бр. 33/45 од 15.06.1999. 07/001717/19
Матејић Александар, Драгоцвет, сведочанство/а V разреда
ОШ „Бранко Радичевић” од 2015/16.
07/001718/19
Шовић Мирко, Доња Рача, сведочанство/а ОШ „Карађорђе” у Рачи.
07/001719/19
Јовановић Ивана, Чортановци, сведочанство/а ОШ дел. бр.
69/11 од 2005/06.
07/001720/19
Ђорђевић Зоран, Велика Грабовница, сведочанство/а ОШ
„Вук Караџић” у Великој Грабовници.
07/001721/19
Живковић Немања, Палилула, сведочанство/а V разреда
ОШ „Олга Петров” у Падинској Скели.
07/001722/19
Илић Невена, Гроцка, сведочанство/а VI разреда ОШ
„Илија Гарашанин” у Гроцкој.
07/001723/19
Аврамовић Дијана, Вршац, сведочанство/а VII разреда ОШ
„Јован Стерија Поповић” у Вршцу.
07/001724/19
Реџепи Адем, Земун, уверење уверење о положеном основном образовању ОШ „Сава Јовановић Сирогојно" у Београду.
07/001725/19
Грубач Марија, Чента, сведочанство/а ОШ „Бранко Радичевић” у Ченти.
07/001726/19
Петровић Александра, Бе, ђачка књижица ОШ „Коста
Абрашевић” у Београду.
07/001727/19
Радуловић Бојана, Београд, ђачка књижица ОШ „Ђура Даничић”.
07/001728/19
Савић Милош, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ
„Милена Павловић Барили” у Београду.
07/001729/19
Пишчевић Алекса, Дријетањ, ђачка књижица II циклуса
основног образовања и васпитања ОШ „Краља Петра II” у Ужицу.
07/001730/19
Борић Стефан, Нови Сад, сведочанство/а VI разреда ОШ
„Милош Црњански'” у Новом Саду.
07/001731/19
Петровић Данило, Гаџин Хан, сведочанство/а VI разреда
ОШ „Витко и Света” у Гаџином Хану.
07/001732/19
Павићевић Софија, Београд, сведочанство/а VII разреда
ОШ „Краљ Петар I” у Београду.
07/001733/19
Лепојевић Гаврило, Београд, сведочанство/а V разредa ОШ
„Јован Поповић” у Београду.
07/001734/19
Саитовски Марко, Винча, сведочанство/а VI разреда ОШ
„Никола Тесла” у Винчи.
07/001735/19
Илић Јован, Нови Боград, сведочанство/а VI разреда ОШ
„Младост” у Новом Београду.
07/001736/19
Милошевић Момчило, Београд, сведочанство/а VII разреда
ОШ „Десанка Максимовић” у Београду.
07/001737/19
Паску Нада, Зрењанин, сведочанство/а V разреда ОШ „2.
октобар” у Зрењанину.
07/001738/19
Јовановић Милош, Костолац, сведочанство/а VII разреда
ОШ „Јован Цвијић” у Костолцу.
07/001739/19
Петровић Михаило, Београд, сведочанство/а VI разреда
ОШ „Стеван Синђелић” у Београду.
07/001740/19
Пармаковић Сања, Мачванска Митровица, сведочанство/а
VIII разреда ОШ „Д. Р. Народ” у Мачванској Митровици.
07/001741/19
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Вилотијевић Јелена, Бајина Башта, ђачка књижица II циклуса ОШ „Свети Сава” у Бајиној Башти.
07/001742/19
Мајић Сава, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ „Јелена Ћетковић” у Београду.
07/001743/19
Голубовић Вељко, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Владимир Аксентијевић” у Београду.
07/001744/19
Еркић Андреј, Стари град, сведочанство/а IV разреда Ниже
музичке школе „Корнелије Станковић” у Београду. 07/001745/19
Еркић Андреј, Стари град, ђачка књижица I-IV разреда
Ниже музичке школе „Корнелије Станковић” у Београду.
07/001746/19
Митровић Андреј, Нови Београд, сведочанство/а VII разредa ОШ „Радоје Домановић” у Београду.
07/001747/19
Стошић Љубисав, Обреновац, сведочанство/а ОШ „Станимир Вељковић Зеле” у Бојнику.
07/001748/19
Витакић Миодраг, Чачак, сведочанство/а „Милан Милошевић Ћопо” у Мрчајевцима.
07/001749/19
Саболч Мухи, Трешњевац, сведочанство/а V и VI разреда другог циклуса ОШ „Јован Јовановић Змај” у Кањижи, од
2015/2017.
07/001750/19
Хорватх Фабиан, Трешњевац, ђачка књижица другог циклуса ОШ „Јован Јовановић Змај” у Кањижи.
07/001751/19
Касаш Сташа, Сомбор, сведочанство/а VI разреда ОШ
„Доситеј Обрадовић” у Сомбору од 2016/17.
07/001752/19
Георгијев Ања, Београд, сведочанство/а V разреда ОШ
„Петар Петровић Његош” у Београду.
07/001753/19
Спарић Марко, Београд, сведочанство/а VII разреда ОШ
„Јован Стерија Поповић” у Новом Београду.
07/001754/19
Ђорђевић Ђорђе, Земун, сведочанство/а ОШ „Станко Марић” у Угриновцима.
07/001755/19
Савић Владан, Петровац на Млави, сведочанство/а ОШ
„Ђура Јакшић” у Орешковици бр. 101/95, од 12.06.1995.
07/001756/19
Јовановић Санела, Неготин, сведочанство/а ОШ „Бранко
Радичевић” у Неготину од 1993/94.
07/001757/19
Ранђеловић Јана, Ниш, сведочанство/а V разреда ОШ „Иво
Андрић” у Нишу.
07/001758/19
Савчић Теодора, Обреновац, сведочанство/а II циклуса - VI
разреда ОШ „Јован Јовановић Змај” у Обреновцу. 07/001759/19
Ранчић Богдан, Београд, ђачка књижица другог циклуса
школовања ОШ „Бранко Ћопић” у Београду.
07/001760/19
Станковић Сузана, Краљево, сведочанство/а о завршеном
основном образовању ОШ „Вук Караџић” у Краљеву.
07/001761/19
Пушић Јана, Београд, сведочанство/а V разреда ОШ „14.
октобар” у Баричу од 2016/2017.
07/001762/19
Пушић Јана, Београд, сведочанство/а VI и VII разреда OШ
„Ћирило и Методије” у Београду.
07/001763/19
Богавац Алекса, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ
„Стеван Синђелић”.
07/001764/19
Пешић Мирослав, Зајечар, сведочанство/а ОШ „Ђура Јакшић” у Зајечару.
07/001765/19
Ђукановић Светлана, Кладово, сведочанство/а ОШ „Вук
Караџић” у Кладову, дел. бр. 1003/6 од 22.06.1981. 07/001766/19
Божанин Ненад, Лукићево, сведочанство/а V и VI разреда
другог циклуса ОШ „Ђура Јакшић” у Зрењанину. 07/001767/19
Милосављевић Михаило, Рача, сведочанство/а II циклуса V разреда ОШ „Карађорђе” у Рачи, дел. бр. 1075/16-01 од
23.06.2016.
07/001768/19
Ђукић Рајко, Темерин, сведочанство/а V и VI разреда ОШ
„Петар Кочић” у Темерину.
07/001769/19
Панић Ђорђе, Крушевац, сведочанство/а VI разреда ОШ
„Велизар Станковић Корчагин” у Великом Шиљеговцу.
07/001770/19
Павловић Вања, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ
„Иво Андрић” у Раковици.
07/001771/19
Живковић Лепосава, Забрежје, сведочанство/а VIII разреда
ОШ „Јован Цвијић” у Дебрцу од 2003.
07/001772/19
Радовић Уна, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ
„Свети Сава” у Београду.
07/001773/19
Матијашевић Никола, Нови Сад, сведочанство/а VI и VII
разреда ОШ „Жарко Зрењанин” у Новом Саду.
07/001774/19
Улић Јована, Бојник, ђачка књижица II циклуса ОШ „Станимир Вељковић Зеле” у Бојнику.
07/001775/19
Крстић Новак, Чукарица, сведочанство/а V разреда ОШ
„Уједињене нације” у Београду.
07/001776/19
Алановић Јелисавета, Ћуприја, ђачка књижица II циклуса
ОШ „Вук Караџић” у Ћуприји.
07/001777/19
Ђурић Јован, Београд, ђачка књижица ОШ „Ђорђе Крстић”
у Београду.
07/001778/19
Кепчија Коста, Земун, сведочанство/а VII разредa ОШ
„Михајло Пупин” у Београду.
07/001779/19
Вукомановић Јован, Београд, сведочанство/а VI разреда
ОШ „Станко Марић” у Београду.
07/001780/19
– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –
Аћимов Дејан, Палилула, Београд, сведочанство/а I, II и III
разреда Машинске школе „Радоје Дакић” у Београду.
08/004428/19
Аћимов Дејан, Палилула, Београд, диплома Машинске
школе „Радоје Дакић” у Београду, смер механичар - оружар.
08/004429/19
Бутић Даворко, Криж, диплома Саобраћајно-техничке
школе „Бранко Пешић” у Земуну.
08/004430/19
Пештанац Ненад, Качарево, диплома Школе за бродарство
бродоградњу и хидроградњу у Београду од 2010/11.
08/004431/19
Миливојевић Стојанка, Книћанин, сведочанство/а I, II и III
разреда СШ „Светозар Милетић” у Новом Саду. 08/004432/19
Санто Лидија, Кикинда, сведочанство/а III разреда Средње
школе „Милош Црњански” у Кикинди.
08/004433/19
Жарковић Радован, Вршац, диплома СШ хемијско технолешке и текстилне струке „Браћа Ацкета” у Вршцу. 08/004434/19
Симић Миодраг, Београд, сведочанство/а I разреда Саобраћајне школе у Београду.
08/004435/19
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Костић Милица, Београд, диплома Зуботехничке школе у
Београду.
08/004436/19
Ненадовић Драгана, Пожаревац, сведочанство/а I, II, III и
IV разреда Медицинске школе у Пожаревцу од 1999/2003.
08/004437/19
Божовић Саво, Чукарица, диплома Петнаесте гимназије у
Београду.
08/004438/19
Селимановић Живорад, Прокупље, диплома Школског
центра „Бубањ” у Нишу, образовни профил бравар-монтер.
08/004439/19
Науновић Сунчица, Бојник, диплома СШ „Бошко Крстић”
у Бојнику од 2001.
08/004440/19
Савановић Мирослав, Буковац, диплома средње Електротехничке школе „Михајло Пупин” у Новом Саду. 08/004441/19
Младеновић Драган, Београд, диплома Техничке школе
ГСП.
08/004442/19
Гутовић Соња, Врњачка Бања, диплома Гимназије
2013/2014.
08/004443/19
Крстић Урош, Ниш, диплома Гимназије „Светозар Марковић” у Нишу, издата 2009.
08/004444/19
Младеновић Драган, Београд, сведочанство/а I, II и III разреда Техничке школе ГСП.
08/004445/19
Мишић Ана, Пожаревац, диплома Гимназије у Пожаревцу
од 2014/15.
08/004446/19
Бранковић Јасмина, Дебрц, сведочанство/а I разреда Медицинске школе у Шапцу од 2009/10.
08/004447/19
Јагодић Драган, Земун, диплома Саобраћајно техничке
школе Земун.
08/004448/19
Дачић Дејан, Трстеник, диплома средње школе.
08/004449/19
Тренговски Марко, Јабука, диплома Машинске школе
„Панчево” у Панчеву, дел. бр. 6/53 од 2008/09.
08/004450/19
Јагодић Драган, Земун, сведочанство/а I, II и III разреда
Саобраћајно техничке школе у Земуну.
08/004451/19
Кери Роберт, Суботица, диплома Техничке школе у Суботици, 2000/2001.
08/004452/19
Ивковић Јована, Младеновац, диплома Гимназије у Младеновцу од 1998.
08/004453/19
Почуча Милан, Земун, диплома средње Кожарске школе у
Београду.
08/004454/19
Лекић Гордана, Вуковац, диплома Економске школе у Жагубици.
08/004455/19
Николић Светлана, Љиг, диплома Пољопривредне школе
са домом ученика у Ваљеву.
08/004456/19
Радојков Љиља, Димитровград, сведочанство/а I разреда Гимназије „Свети Кирило и Методије” у Димитровграду од
1999/2000.
08/004457/19
Илић Немања, Чукарица, диплома III степена Машинске
школе „Радоје Дакић” у Београду.
08/004458/19
Никољачић Марко, Београд, диплома Друге еконмске школе у београду.
08/004459/19
Јовановић Јована, Београд, сведочанство/а I разреда Економско-трговинске школе у Сопоту.
08/004460/19
Златановић Александра, Алексинац, диплома Музичке
школе у Нишу.
08/004461/19
Старчев Петар, Нови Сад, диплома Средње школе „Јован
Вукановић” у Новом Саду.
08/004462/19
Старчев Петар, Нови Сад, сведочанство/а I, II и III разреда
Средње школе „Јован Вукановић” у Новом Саду. 08/004463/19
Пантић Богољуб, Руменка, диплома средње Економске
школе „Светозар Милетић” у Новом Саду.
08/004464/19
Радић Срђан, Каћ, диплома средње Техничке школе „Милева Марић Ајнштајн” у Новом Саду.
08/004465/19
Љубеновић Ратомирка, Сонта, диплома Теничке школе у
Оџацима од 1990/91.
08/004466/19
Лилић Милена, Београд, диплома Техничке школе „Иво
Лола Рибар” у Железнику.
08/004467/19
Ракоњац Весна, Београд, диплома Машинско техничке
школе „Петар Драпшин” у Београду.
08/004468/19
Милутиновић Биљана, Дреновац, диплома Средње пољопривредне школе са домом ученика - Шабац у Шапцу.
08/004469/19
Шаровић Јован, Београд, сведочанство/а II разреда Mашинске школе „Први мај” у Београду.
08/004470/19
Мирчић Милица, Ниш, диплома Гимназије „Светозар Марковић” у Нишу.
08/004471/19
Шаровић Јован, Београд, сведочанство/а I разреда Mашинске школе „Први мај” у Београду.
08/004472/19
Глишић Крстина, Рача, сведочанство/а I разреда Прве техничке школе у Крагујевцу.
08/004473/19
Милановић Драгана, Панчево, диплома Техничке школе
„23. мај” у Панчеву.
08/004474/19
Ристић Нулешевић Александар, Београд, сведочанство/а
I, II, III и IV разредА Машинско-енергетске и електротехничке
школе „Стеван Филиповић” у Београду.
08/004475/19
Степановић Дарко, Дражевац, диплома V степенa Техничкe школe за финалну обраду дрвета, унутрашњу декорацију и
пејзажну архитектуру у Београду, техничар за финалну обраду
дрвета.
08/004476/19
Војновић Миле, Нови Сад, диплома Средње школе „Јован
Вукановић” у Новом Саду.
08/004477/19
Милојковић Ђорђе, Београд, диплома Средње школе у Барајеву.
08/004478/19
Пејчић Никола, Београд, диплома Друге економске школе
у Београду.
08/004479/19
Кнежевић Анастасија, Београд, сведочанство/а I и II разредa Осме београдске гимназије.
08/004480/19
Малинић Елена, Бешка, сведочанство/а I и III разреда
Средње школе „Светозар Милетић” у Новом Саду. 08/004481/19
Комненић Ивана, Руменка, диплома Гимназије „Јан Колар”
са домом ученика у Бачком Петровцу.
08/004482/19
Костадиновић Драгана, Футог, диплома ССШ „Др Радивој
Увалић” у Бачкој Паланци од 2007/08.
08/004483/19
Шапоњић Душко, Нова Варош, диплома Техничке школе у
Ужицу.
08/004484/19

Милановић Милан, Варварин, диплома Техничке школе у
Крушевцу.
08/004485/19
Брдар Милица, Сремска Митровица, сведочанство/а I разреда Медицинске школе „Драгиња Никшић” у Сремској Митровици, дел. бр. 9-25/16, од 23.06.2016.
08/004486/19
Ранковић Владимир, Београд, диплома средње Прве економске школе у Београду.
08/004487/19
Нисић Ивана, Панчево, сведочанство/а II разреда средње
Економске школе „Паја Маргановић” у Панчеву. 08/004488/19
Ђороћ Иван, Старчево, диплома Машинске школе у Панчеву.
08/004489/19
Чичић Ивица, Београд, диплома ЕУШ „Вук Караџић” у Великој Плани.
08/004490/19
Аризановић Синиша, Београд, диплома Математичке гимназије „Вељко Влаховић” у Београду.
08/004491/19
Младеновић Миша, Београд, диплома Седме београдске
гимназије.
08/004492/19
Младеновић Миша, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV
разреда Седме београдске гимназије.
08/004493/19
Нешковић Горан, Сурчин, диплома III степена Хемијско-прехрамбено технолошке школе у Београд.
08/004494/19
Згоњанин Никола, Београд, диплома Угоститељско туристичке школе у Београду.
08/004495/19
Згоњанин Никола, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV разреда Угоститељско туристичке школе у Београду. 08/004496/19
Чавић Јанко, Земун, диплома Електротехничке школе Земун.
08/004497/19
Алексић Јован, Ћићевац, сведочанство/а II разреда Медицинске школе у Крушевцу.
08/004498/19
Крцић Илија, Ушће, сведочанство/а I, II и III разреда Средње школе.
08/004499/19
Драшковић Катарина, Лесковац, диплома Економске школе „Ђука Динић” у Лесковцу од 2012/13.
08/004500/19
Величков Милан, Кикинда, сведочанство/а I,II,III и IV разреда школе „Школски ПТТ центар - средња техничка ПТТ школа” у Београду.
08/004501/19
Срдић Нина, Београд, диплома Карловачке гимназије у
Сремским Карловцима.
08/004502/19
Величков Милан, Кикинда, диплома школе „Школки ПТТ
центар - средња Техничка ПТТ школа” у Београду. 08/004503/19
Стаменковић Андреја, Чукарица, сведочанство/а II разреда
Трговачке школе у Београду.
08/004504/19
Стаменковић Андреја, Чукарица, сведочанство/а III разреда Трговачке школе у Београду.
08/004505/19
Стаменковић Андреја, Чукарица, сведочанство/а IV разреда Трговачке школе у Београду.
08/004506/19
Ковачевић Страхиња, Шабац, диплома Техничке школе
„Шабац” у Шапцу од 2017/18.
08/004507/19
Ђокић Владимир, Бор, диплома средње Саобраћајне школе
„Пинки” у Новом Саду.
08/004508/19
Рашић Милена, Селевац, диплома „Паланачке гимназије” у
Смедеревској Паланци од 1997/98.
08/004509/19
Ђокић Владимир, Бор, сведочанство/а III и IV разреда
средње Саобраћајне школе „Пинки” у Новом Саду. 08/004510/19
Стојков Иван, Меленци, диплома Средње пољопривредне
школе.
08/004511/19
Бањац Маја, Оџаци, диплома гимназије и економске школе
„Јован Јовановић Змај” у Оџацима, дел. бр. 1210/01.
08/004512/19
Миладиновић Никола, Свилајнац, диплома Ваздухопловне
академије у Београду.
08/004513/19
Колџић Мухамед, Прибој, диплома Средње школе, смер
погонски електричар од 1986.
08/004514/19
Чалаковић Неџад, Прибој, диплома Средње школе, смер
електро монтер мрежа и постројења од 2004.
08/004515/19
Ћеха Марко, Прибој, диплома Средње школе од 2015/16.
08/004516/19
Калтак Денис, Прибој, диплома Машинско електротехничке школе од 2000.
08/004517/19
Вујић Петар, Лозница, диплома Техничке школе у Лозници.
08/004518/19
Младеновић Никола, Земун, диплома Саобраћајно-техничке школе у Земуну.
08/004519/19
Бранковић Александар, Вршац, диплома о завршеном ШЦ
„Никола Тесла” у Вршцу, 1992/1993.
08/004521/19
Чамџић Дарко, Панчево, диплома Центра за образовање и
културу „Божидарац”, бр. 1947.
08/004522/19
Филиповић Милојко, Чачак, диплома „Бранко Милошевић
Металац” у Чачку.
08/004523/19
Живановић Андријана, Крњево, сведочанство/а I разреда
ЕУШ „Вук Караџић” у Великој Плани.
08/004524/19
Сабо Алфред, Сента, диплома Гимназије у Сенти од 1984.
08/004525/19
Кнеселац Милан, Параћин, диплома Машинско-електротехничке школе у
Параћину од 2008/2009.
08/004526/19
Руднички Слободан, Београд, диплома Средње школе „Коста Абрашевић” у Шапцу.
08/004527/19
Ђурић Никола, Лазаревац, диплома Гимназије у Лазаревцу.
08/004528/19
Шушић Оља, Звездара, сведочанство/а I, II, III и IV разреда Средње медицинске школе „Надежда Петровић” у Београду,
смер медицинска сестра - техничар.
08/004529/19
Митић Драган, Шилово, диплома средње Техничке школе
„Драги Поповић” у Гњилану - Горње Кушце.
08/004530/19
Стојшин Биљана, Нови Бечеј, диплома Економске школе
„Инг. Иван Перишић” у Бечеју од 03.06.1982.
08/004531/19
Вања Алекс, Суботица, сведочанство/а III разреда Техничке школе „Иван Сарић” у Суботици, 2017/2018.
08/004532/19
Здравковић Лазар, Врање, диплома Средње Техничке школе у Врању, издата 2013.
08/004533/19
Каличанин Ана, Београд, диплома Средње школе Дрвно
прерађивачке у Београду.
08/004534/19
Ђурић Велимир, Грабовац-430, диплома Техничке школе у
Новом Београду, бр. 487/III-10 од 29.08.2003.
08/004535/19
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Павловић Горан, Зрењанин, диплома Електротехничке
школе „Никола Тесла” у Београду.
08/004536/19
Мирковић Верица, Бачка Паланка, диплома средње Пољопривредне школа са домом ученика у Футогу.
08/004537/19
Пралица Милорад, Ветерник, уверење дел. бр. 50-12/09 од
16.06.2009, серијски број 01-017897.
08/004538/19
Милутиновић Тамара, Крагујевац, диплома Прве техничке
школе у Крагујевцу.
08/004539/19
Николић Милан, Инђија, диплома Техничке школе „Михајло Пупин” у Инђији.
08/004540/19
Младеновић Никола, Прокупље, диплома Гимназије у
Прокупљу.
08/004541/19
Милић Мирјана, Крагујевац, диплома Машинско саобраћајне школе „Застава” у Крагујевцу.
08/004542/19
Ђорђевић Богољуб, Обреновац, диплома СШ Школе за
квалификоване раднике металске струке у Обреновцу.
08/004543/19
Ивановић Драгана, Нови Београд, диплома Образовног
центра кожарско текстилне струке у Београду.
08/004544/19
Ћорковић Рајка, Котор Варош, диплома Угоститељско туристичке школе у Београду.
08/004545/19
Љубинковић Велизар, Буковац, сведочанство/а I и II разреда Техничке школе „Милева Марић Ајнштајн” у Новом Саду.
08/004546/19
Љубичић Данило, Ветерник, диплома средње Техничке
школе „Милева Марић Ајнштајн” у Новом Саду. 08/004547/19
Фетаховић Џабир, Нови Пазар, диплома средње Техничке
школе у Новом Пазару, смер електротехничар информационих
технологија.
08/004548/19
Живадиновић Александар, Параћин, сведочанство/а I и II
разреда Гимназије у Параћину од 2010/2012.
08/004549/19
Станојевић Милован, Неготин, сведочанство/а I, II, III и IV
разреда Гиманзије од 1976/80.
08/004550/19
Станојевић Милован, Неготин, диплома Гимназије, школске 79/80, математички смер.
08/004551/19
Рајков Бранислав, Кикинда, диплома школе „Михајло Пупин” у Кикинди.
08/004552/19
Радуловић Дарко, Неготин, диплома Гимназије „Предраг
Костић”.
08/004553/19
Миленковић Милан, Ниш, диплома Техничке школе „Ратко
Павловић” у Нишу.
08/004554/19
Радовановић Јелена, Велика Плана, диплома ЕУШ „Вук
Караџић” у Великој Плани.
08/004555/19
Сремчевић Жељко, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV
разреда Угоститељско туристичке школе у Београду.
08/004556/19
Станишић Ирена, Лесковац, диплома средње школе.
08/004557/19
Гвозденовић Маријана, Лозница, диплома Медицинске
школе у Шапцу од 1999/00.
08/004558/19
Балевић Миодраг, Земун, диплома Машинско електротехничке школе у Прибоју од 1974.
08/004559/19
Стевановић Милан, Сокобања, диплома СШ „Никола Тесла” у Бољевцу, дел. бр. 467, од 11.06.2010.
08/004560/19
Александрић Мирјана, Обреновац, диплома СШ Пољопривредно хемијске школе у Обреновцу.
08/004561/19
Думановић Душан, Врњачка Бања, диплома Гимназије у
08/004562/19
Врњачкој Бањи од 2009/10.
Жбогар Милена, Београд, диплома Средње техничке школе
Дрво арт у Београду.
08/004563/19
Живковић Иван, Велика Плана, диплома Техничке школе
„Никола Тесла” у Великој Плани.
08/004564/19
Жбогар Милена, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV разреда Средње техничке школе „Дрво арт” у Београду.
08/004565/19
Опачић Александар, Нови Бановци, диплома Политехничке академије Нови Београд.
08/004566/19
Опачић Александар, Нови Бановци, сведочанство/а I, II, III
и IV разреда Политехничке академије Нови београд.
08/004567/19
Стојановић Тања, Стара Пазова, диплома Графичке школе
у Новом Београду, бр. 01954650.
08/004568/19
Караичић Милица, Ужице, сведочанство/а II разреда Економске школе у Ужицу.
08/004569/19
Столић Наташа, Ниш, сведочанство/а I, II, III и IV разреда
Гимназије „Светозар Марковић” у Нишу.
08/004570/19
Ђурић Јелена, Зајечар, диплома Гимназије у Зајечару од
2002/03.
08/004571/19
Столић Наташа, Ниш, диплома Гимназије „Светозар Марковић” у Нишу.
08/004572/19
Миковић Радоје, Подгорица, диплома Средње војне школе
у Сомбору.
08/004573/19
Стевановић Сања, Крушевац, диплома Медицинске школе
у Крушевцу.
08/004574/19
Обренов Смиљка, Футог, диплома Гимназије „Исидора Секулић” у Новом Саду.
08/004575/19
Обренов Смиљка, Футог, сведочанство/а I, II, III и IV разреда Гимназије „Исидора Секулић” у Новом Саду.
08/004576/19
Живковић Далибор, Алексинац, сведочанство/а I, II, III
и IV разреда Техничке шкпле „Прота Стеван Димитријевић” у
Алексинцу.
08/004577/19
Живковић Далибор, Алексинац, диплома Техничке школе
„Прота Стеван Димитријевић” у Алексинцу.
08/004578/19
Вукојевић Марина, Београд, сведочанство/а I, II и III разреда Грађевинске школе у Београду.
08/004579/19
Вукојевић Марина, Београд, диплома Грађевинске школе у
Београду.
08/004580/19
Несторовић Ивона, Обреновац, диплома СШ Гимназијe у
Обреновцу, сер. бр. 01-445593.
08/004581/19
Радичевић Саша, Лазаревац, сведочанство/а I, II и III разреда Средње школе Барајево.
08/004582/19
Ћулум Милош, Нови Сад, диплома СШ „Светозар Милетић” у Новoм Саду.
08/004583/19
Ерић Данијела, Крушевац, диплома Економско-трговинске
школе у Крушевцу.
08/004584/19
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Момчиловић Александар, Пландиште, диплома Хемијско-медицинске школе „Вршац” у Вршцу.
08/004585/19
Чакован Драган, Београд, диплома Електропривредне школе „Стеван Филиповић” у Београду.
08/004586/19
Урошевић Горица, Краљево, диплома Машинско техничке
школе „14. октобар” у Краљеву, издата 2009.
08/004587/19
Гавриловић Ненад, Нови Сад, диплома средње Економске
школе „Светозар Милетић” у Новом Саду.
08/004588/19
Ристић Снежана, Ниш, сведочанство/а I, II и III разреда
стручне школе „Филип Кљајић” у Нишу.
08/004589/19
Јоковић Ивана, Нови Сад, диплома средње Техничке школе
„Павле Савић” у Новом Саду.
08/004590/19
Петровић Бојан, Чачак, сведочанство/а I разреда Медицинске школе у Чачку.
08/004591/19
Петровић Бојан, Чачак, сведочанство/а II разреда Медицинске школе у Чачку.
08/004592/19
Петровић Бојан, Чачак, сведочанство/а III разреда Медицинске школе у Чачку.
08/004593/19
Крстић Бобан, Косово Поље, уверење V степена Грађевинско саобраћајне школе Приштина у Грачаници.
08/004594/19
Петровић Бојан, Чачак, сведочанство/а IV разреда Медицинске школе у Чачку.
08/004595/19
Петровић Бојан, Чачак, диплома Медицинске школе у Чачку.
08/004596/19
Бошковић Марија, Косјерић, диплома Техничке школе у
Косјерићу.
08/004597/19
Пејаковић Владимир, Обреновац, диплома СШ Техничке
школе „Буда Давидовић” у Обреновцу.
08/004598/19
Ћетковић Драгомир, Нови Београд, диплома Образовно-васпитног ООУР-а друштвене делатности „Земун”.
08/004599/19
Козарев Богољуб, Нови Сад, диплома средње Техничко
грађевинске школе у Београду.
08/004600/19
Сурла Жељко, Београд, сертификат за обављање такси превоза у Београду бр. 08-25 Саобраћајно техничке школе у Земуну.
08/004601/19
Томић Момчило, Земун, диплома ОЦ „Владимир Вујовић
Вујо” у Врању.
08/004602/19
Здравковић Зоран, Врање, сведочанство/а I разреда Економско трговинске школе у Врању, смер друштевно економски,
1979/1980.
08/004603/19
Здравковић Зоран, Врање, сведочанство/а II разреда Економско трговинске школе у Врању, смер друштевно економски,
1980/1981.
08/004604/19
Јаковљевић Весна, Београд, сведочанство/а II разреда
МОЦ „Петар Лековић” у Београду.
08/004605/19
Мишковић Немања, Крагујевац, сведочанство/а III разреда
Средње ПТТ школе „Мирослав Јовановић Мими” у Београду.
08/004606/19
Мишковић Немања, Крагујевац, диплома Средње ПТТ
школе „Мирослав Јовановић Мими” у Београду. 08/004607/19
Мургашки Љубомир, Нови Сад, диплома средње Економске школе „Светозар Милетић” у Новом Саду.
08/004608/19
Гимназија Зајечар, Зајечар, диплома дел. бр. 05-239 од
12.06.2006. год. Гимназије у Зајечару, на име Орестијевић Александра.
08/004609/19
Станковић Јелица, Трговиште, диплома Економско трговинске школе у Врању, смер економски техничар, 1994/1995.
08/004610/19
Остојић Тамара, Раковица, сведочанство/а II III и IV разреда Правно-биротехничке школе „9. мај” у Београду.
08/004611/19
Пољопривредна школа са домом ученика, Шабац, сведочанство/а I, II и III разреда Пољопривредне школе са домом ученика у Шапцу на име Матић Гордана.
08/004612/19
Остојић Тамара, Раковица, диплома Правно-биротехничке
школе „9. мај” у Београду.
08/004613/19
Пољопривредна школа са домом ученика, Шабац, диплома
Пољопривредне школе са домом ученика у Шапцу на име Матић
Гордана.
08/004614/19
Негојицић Зоран, Јабуковац, диплома III степена МЕТШ
„Иво Лола Рибар” у Неготину.
08/004615/19
Грујичић Марија, Раковица, диплома ОГЦ „Милић Ракић”
у Новом Београду.
08/004616/19
Атанасијевић Петра, Београд, сведочанство/а Школе за музичке таленте у Ћуприји, 2015/16.
08/004617/19
Илић Александар, Алексинац, сведочанство/а IV разреда
Пољопривредне школе „Шуматовац” у Алексинцу. 08/004618/19
Ћирић Александра, Пирот, диплома Гимназије у Пироту.
08/004619/19
Радуловић Весна, Београд, диплома Економске школе у
Београду.
08/004620/19
Јовић Милан, Доња Борина, диплома Техничке школе у
Лозници.
08/004621/19
Мишевић Синиша, Нова Варош, сведочанство/а I и II разреда Техничке школе у Новој Вароши.
08/004622/19
Јокановић Мирко, Сечањ, диплома Електротехничке и грађевинске школе „Никола Тесла” у Зрењанину.
08/004623/19
Лазић Борко, Шабац, диплома Медицинске школе у Шапцу.
08/004624/19
Јајић Слађана, Нови Сад, сведочанство/а I и II разреда Медицинске школе „Др Ружица Рип ” у Сомбору.
08/004625/19
Пјевчевић Мирослав, Зрењанин, диплома Електротехничке
и грађевинске школе „Никола Тесла” у Зрењанину. 08/004626/19
Стаменковић Драган, Параћин, диплома III степена МЕТШ
у Параћину.
08/004627/19
Марковић Мирјана, Београд, диплома Пољопривредне
школе у Крњачи.
08/004628/19
Лукић Никола, Сурдулица, диплома Техничке школе „Никола Тесла” у Сурдулици.
08/004629/19
Марић Ивана, Београд, диплома Медицинске школе у Београду.
08/004630/19
Николић Адријана, Бачка Паланка, сведочанство/а I, II и III
разреда Гимназије „20. октобар” у Бачкој Паланци. 08/004631/19
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Стојковић Дејан, Сурдулица, диплома Техничке школе
„Никола Тесла” у Сурдулици.
08/004632/19
Луткић Живана, Каћ, диплома срење Техничке школе „Милева Марић-Ајнштајн” у Новом Саду.
08/004633/19
Стокић Биљана, Бела Црква, сведочанство/а I разреда Техничке школе „Сава Мунћан” у Белој Цркви.
08/004634/19
Стокић Биљана, Бела Црква, сведочанство/а II разреда Техничке школе „Сава Мунћан” у Белој Цркви.
08/004635/19
Јанковић Анђела, Београд, сведочанство/а I, II, III разреда
Дванаесте београдске гимназије.
08/004636/19
Стокић Биљана, Бела Црква, сведочанство/а III разреда
Техничке школе „Сава Мунћан” у Белој Цркви.
08/004637/19
Милутиновић Марија, Параћин, диплома Економско-трговинске школе у Параћину.
08/004638/19
Јовић Олгица, Стајковце, диплома Економске школе „Ђука
Динић” у Лесковцу.
08/004639/19
Младеновић Горан, Накривањ, диплома Средње школе
„Светозар Крстић Тоза” у Вучју.
08/004640/19
Максимовић Никола, Бајина Башта, сведочанство/а I и II
разреда Гимназије „Јосиф Панчић”.
08/004641/19
Бакота Антониа, Земун, сведочанство/а I, II, III и IV разреда Медицинске школе „Надежда Петровић” у Београду, смер медицинска сестра - техничар.
08/004642/19
Живковић Наталија, Ниш, сведочанство/а III разреда Гимназије „Бора Станковић” у Нишу.
08/004643/19
Марковић Теодора, Младеновац, сведочанство/а III разредa
Гимназије у Младеновцу.
08/004644/19
Митић Тамара, Ћићевац, сведочанство/а IV разреда Економско-трговинске школе у Крушевцу.
08/004645/19
Веселиновић Душан, Београд, сведочанство/а I, II и III разреда Техно арт школе.
08/004646/19
Веселиновић Душан, Београд, диплома Техно арт школе у
Београду.
08/004647/19
Димић Лука, Београд, сведочанство/а II разредa Дванаесте
београдске гимназије.
08/004648/19
Миловановић Јелена, Крагујевац, диплома Друге техничке
школе у Крагујевцу.
08/004649/19
Величковић Дуња, Београд, сведочанство/а I разреда Пете
београдске гимназије.
08/004650/19
Бојанић Зоран, Обреновац, диплома Средње школе „Раде
Кончар” у Београду.
08/004651/19
Станић Јован, Београд, сведочанство/а III разреда Грађевинско техничке школе у Београду.
08/004652/19
Лазић Александра, Београд, диплома Другe економскe
школe у Београду.
08/004653/19
Здравковић Новица, Београд, диплома Машинске школе
„Петар Драпшин” у Београду.
08/004654/19
Танасић Иван, Обреновац, диплома СШ Техничкe школe
„Буда Давидовић” у Обреновцу.
08/004655/19
Јанковић Војислав, Нови Сад, диплома средњe Tехничкe
школe „Милева Марић-Ајнштајн” у Новом Саду. 08/004656/19
Бранковић Бранислава, Бегеч, сведочанство/а IX и X разреда средње Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу.
08/004659/19
Јанковић Весна, Панчево, сведочанство/а II разреда усмереног образовања СШ „25. мај” у Панчеву, од 1983/84.
08/004660/19
Пешић Светлана, Грделица, сведочанство/а I и II разреда
заједничке основе Центра за усмерено образовање „Седам секретара СКОЈ-а” у Грделици, од 1981/1983.
08/004661/19
Перић Јована, Пожаревац, диплома Политехничке школе у
08/004662/19
Пожаревцу од 2007/08.
Рус Сандра, Нови Сад, диплома средње Техничке школе
„Милева Марић-Ајнштајн” у Новом Саду.
08/004663/19
Леловац Милана, Жабаљ, диплома СШ „22. октобар” у Жабљу од 2008/09.
08/004664/19
Доброта Александар, Стара Пазова, диплома ЕТШ „Никола Тесла” у Београду.
08/004665/19
Станковић Биљана, Београд, диплома Oбразовног центра
„Никола Тесла” у Баточини.
08/004666/19
Орлић Предраг, Београд, диплома Трговачке школе у Београду.
08/004667/19
Миљатовић Ивана, Нови Сад, диплома средње Саобраћајне школе „Пинки” у Новом Саду.
08/004668/19
Вулић Рајко, Ћићевац, сведочанство/а I, II, III и IV разреда
Технолошке школе у Параћину, од 1970/74.
08/004669/19
Вулић Рајко, Ћићевац, диплома Технолошке школе у Параћину од 1973/74.
08/004670/19
Стефановић Злата, Палилула, диплома Aуто саобраћајно-техничке школе у Земуну.
08/004671/19
Илић Игор, Смедерево, диплома Економско-трговинске
школе у Смедереву од 2009/10.
08/004672/19
Рајковић Јасмин, Смедерево, диплома Економско-трговинске школе у Смедереву од 2002/03.
08/004673/19
Васић Биљана, Нови Београд, диплома Економско-трговинске школе у Смедереву од 1990/91.
08/004674/19
Павловић Дарко, Смедерево, диплома Економско-трговинске школе у Смедереву од 2008/09.
08/004675/19
Дулејан Никола, Нови Сад, диплома Гимназије „Светозар
Марковић” у Новом Саду.
08/004676/19
Стојковић Јована, Смедерево, сведочанство/а II разреда
Економско-трговинске школе у Смедереву од 2016/17.
08/004677/19
Милевић Јелена, Горњи Милановац, диплома IV степена
ЕТШ „Књаз Милош” у Горњем Милановцу од 2016/17.
08/004678/19
Јошановић Дејана, Зрењанин, диплома Медицинске школе
у Зрењанину од 2009/10.
08/004679/19
Јошановић Дејана, Зрењанин, сведочанство/а I, II, III и IV
разреда Медицинске школе у Зрењанину од 2006/10.
08/004680/19
Јованчевић Теодара, Нови Сад, сведочанство/а III разреда
Средње школе „Светозар Милетић” у Новом Саду. 08/004681/19
Симић Милица, Трстеник, сведочанство/а I, II, III и IV разреда Гимназије „Вук Караџић” у Трстенику.
08/004682/19
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Симић Милица, Трстеник, диплома Гимназије „Вук Караџић” у Трстенику.
08/004683/19
Јајић Слађана, Нови Сад, сведочанство/а III и IV разреда
средње Медицинске школе „7. април” у Новом Саду од 2004/06.
08/004684/19
Јајић Слађана, Нови Сад, диплома средње Медицинске
школе „7. април” у Новом Саду од 2005/06.
08/004685/19
Спасић Дејан, Бор, сведочанство/а I разреда Машинско
електротехничке школе у Бору.
08/004686/19
Татовић Лука, Београд, сведочанство/а I разреда Дванаесте
београдске гимназије.
08/004687/19
Петрикић Ивана, Београд, диплома Трговачке школе у Петровцу на Млави.
08/004688/19
Антонијевић Никола, Младеновац, сведочанство/а IV разреда средње Техничке школе „Змај” у Београду. 08/004689/19
Бабић Дејан, Панчево, диплома Машинске школе у Панчеву, дел. бр. 6/57, од 1994/95.
08/004690/19
Дапчевић Драган, Војвода Степа, диплома Средње школе
„Ђура Јакшић” у Српској Црњи.
08/004691/19
Ђукелић Александар, Чукарица, сведочанство/а I разреда
Техничке школе у Железнику, Београд.
08/004692/19
Петровић Саша, Петроварадин, диплома средње Електротехничке школе „Михајло Пупин” у Новом Саду. 08/004693/19
Петровић Саша, Петроварадин, диплома средње Електротехничке школе „Михајло Пупин” у Новом Саду, смер електромеханичар за машине и опрему.
08/004694/19
Ракић Маријана, Краљево, диплома Економске школе у
Краљеву, издата 1999.
08/004695/19
Ђерић Снежана, Каравуково, диплома Техничке школе у
Оџацима од 1980.
08/004696/19
Петровић Љубица, Београд, диплома Четрнаесте београдске гимназије.
08/004697/19
Мугвиза Индира, Београд, диплома Филолошке гимназије
у Београду.
08/004698/19
Мугвиза Индира, Београд, сведочанство/а I и II разреда
Филолошке гимназије у Београду.
08/004699/19
Антић Далиборка, Лесковац, диплома Гимназије „Станимир Вељковић Зеле” у Лесковцу од 2001/02.
08/004700/19
Вујовић Александра, Звездара, диплома СШ Гимназије у
Обреновцу.
08/004701/19
Божић Љиљана, Свилајнац, сведочанство/а III и IV разреда
средње Грађевинске школе „Јован Вукановић” у Новом Саду, од
1985/87.
08/004702/19
Ђоковић Весна, Пожаревац, сведочанство/а I, II, III и IV
разреда Медицинске школе у Пожаревцу.
08/004703/19
Ђоковић Весна, Пожаревац, диплома Медицинске школе у
Пожаревцу.
08/004704/19
Гикић Слађана, Врање, сведочанство/а I, II, III и IV разреда
Средње школе „Браћа Рибар” у Врању.
08/004705/19
Стрижак Маша, Београд, сведочанство/а I разреда Четврте
београдске гимназије.
08/004706/19
– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА –
Ристић Александар, Лебане, студентска књижица - индекс
Правног факултета у Нишу, бр. 003/11.
09/000624/19
Седларевић Јован, Звездара, диплома Више медицинске школе у Београду, смер виши физиотерапеут, бр. дипломе
2461/88.
09/000625/19
Масникоса Никола, Нови Сад, студентска књижица - индекс Академије пословних струковних студија у Београду, бр.
3ps/0010/17.
09/000626/19
Дреноваковић Филип, Београд, студентска књижица - индекс Београдске политехнике, бр. 24/13.
09/000627/19
Џаковић Милена, Никшић, студентска књижица - индекс
Фармацеутског факултета у Београду, бр. 248/15. 09/000628/19
Јовановић Катарина, Горњи Милановац, студентска књижица - индекс Београдске пословне школе - Висока школа струковних студија у Београду, бр. 2D1/0183/08.
09/000629/19
Стојановић Кристина, Београд, студентска књижица - индекс Београдске пословне школе, бр. 1Г10015/16. 09/000630/19
Рељић Марко, Београд, студентска књижица - индекс
Правног факултета у Београду.
09/000631/19
Раичић Сања, Врба, студентска књижица - индекс Високе економске школе струковних студија Пећ -Лепосавић, бр.
70039/18.
09/000632/19
Илић Кристина, Београд, студентска књижица - индекс
Београдске пословне школе у Београду, бр. 21/0108/17.
09/000633/19
Милошевић Миљана, Сечањ, студентска књижица - индекс
Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду, бр.
79/16.
09/000634/19
Ђорђић Његош, Београд, студентска књижица - индекс
Факултета за предузетнички бизнис и менаџмент некретнина
Универзитета Унион „Никола Тесла” у Београду, бр. 14/2015.
09/000635/19
Хот Амела, Нови Пазар, диплома Интернационалног универзитета у Новом Пазару на факултету Хуманистичких наука,
одсек Педагогија и Психологија, издата 23.03.2016. године, под
редним бројем I-3956/16.
09/000636/19
Милојковић Снежана, Земун, диплома Високо грађевинско
геодетске школе струковних студија у Београду, смер државни
премер и катастар непокретности.
09/000637/19
Раковић Танасије, Београд, студентска књижица - индекс
Факултеа драмских уметности, бр. 50102.
09/000638/19
Мићовић Сара, Београд, студентска књижица - индекс
Правног факултета Универзитет у Београду, бр. 15/424.
09/000639/19
Муховић Мирела, Чукарица, студентска књижица - индекс
Економскoг факултета у Београду, бр. 293/14.
09/000640/19
Јоксимовић Михаило, Београд, студентска књижица - индекс Електротехничког факултета Универзитета у Београду, бр.
2018/3313.
09/000641/19
Таковски Вера, Нови Сад, студентска књижица - индекс
Високе техничке школе струковних студија у Новом Саду, бр.
SIL 4/11.
09/000642/19
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Јанковић Милош, Крагујевац, студентска књижица - индекс Природно математичког факултета у Крагујевцу, бр.
75/2018.
09/000643/19
Јаневски Милан, Нови Сад, студентска књижица - индекс
Правног факултета за привреду и правосуђе у Новом Саду, бр.
490/18.
09/000644/19
Милановић Маријана, Земун, диплома Факултета за услужни бизнис у Сремској Каменици, бр. 572/09.
09/000645/19
Ђурковић Милован, Свилајнац, студентска књижица - индекс Филозофског факултета Универзитета у Новом Саду, бр.
000026/2015.
09/000646/19
Божић Војислав, Сремска Митровица, студентска књижица - индекс Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду,
бр. 13668/15.
09/000647/19
Марковић Анђела, Београд, студентска књижица - индекс
Филолошког факултета у Београду.
09/000648/19
Трајковић Биљана, Крушевац, диплома Факултета за индустријски менаџмент у Крушевцу, индустријско-инжењерски
смер.
09/000649/19
Ђуповац Кристина, Чачак, студентска књижица - индекс
Криминалистичко полицијске академије струковних студија у
Земуну.
09/000650/19
Стокић Јована, Београд, студентска књижица - индекс Архитектонског факултета у Београду, бр. 11171/2018.
09/000651/19
Перић Настасија, Лајковац, студентска књижица - индекс
Филолошког факултета у Београду, бр. 2013/10151. 09/000652/19
Савиновић Небојша, Ковачица, студентска књижица - индекс Више медицинске школе у Београду, бр. 280/99.
09/000653/19
Савић Ђорђе, Прокупље, студентска књижица - индекс
Електронског факултета у Нишу, бр. 17392.
09/000654/19
Omar Yakout, Нови Сад, студентска књижица - индекс
Медицинског факултета Универзитета у Новом Саду, бр.
310206/17.
09/000655/19
Ђорђевић Ивана, Инђија, студентска књижица - индекс
Филолошког факултета у Београду, бр. 2018/261. 09/000656/19
– ПЕЧАТИ –
Грански синдикат индустрије, енергије и рударства „Независност”, Београд, печат округлог облика пречника 30 mm, исписан ћириличним текстом: СИНДИКАТ - ЗАСТАВА ОРУЖЈЕ
АД КРАГУЈЕВАЦ; у средини печата НЕЗАВИСНОСТ КРАГУЈЕВАЦ; са логотипом Гранског синдиката металаца „Независност”.
10/000113/19
ЈП „Србијашуме” ШГ „Борања”, Лозница, шумски жиг двоглави: са једне стране за жигосање посеченог дрвета у шумама у државној својини, елипсастог облика, 30 x 24 mm, извијугане ивице, ознаке ДШС 1031; са друге стране за шумску кривицу
у шумама у државној својини, облика једнакостраничног троугла, равне ивице, дужина стране 30 mm, ознаке ШК 1027.
10/000114/19
Adam-Šped system d.o.o., Суботица, печат правоугаоног облика исписан латиничним текстом: ADAM; D.O.O.
ADAMSPED SYSTEM; ZA TRANSPORT I ŠPEDICIJU;
SUBOTICA • BIKOVAČKI PUT 11 • TEL 024 525 080; у десном
делу печата - 78 /седамдесетосам/.
10/000115/19
Месна заједница „Пешчара”, Суботица, печат округлог
облика, пречника 40mm, исписан ћириличним текстом на српском и латиничним текстом на мађарском и хрватском језику: •
Град Суботица • Szabadka Varos • Grad Subotica; • Месна заједница „Пешчара” • Pescsara; Helyi Kozosseg •; • Mјesna zajednica
„Peščara” •.
10/000116/19
Игор Ферчек ПР Спорт ДМаринковић, Алексинац, печат
правоугаоног облика, димензија 45mm x 15mm, са ћириличним
текстом: БУРЕКЏИЈСКО ПЕКАРСКА И; ТРГОВИНСКА РАДЊА;
СПОРТ ДМАРИНКОВИЋ; ИГОР ФЕРЧЕК ПР; АЛЕКСИНАЦ.
10/000117/19
– РАЗНО –
Рајчић Бобан, Нови Београд, меморијска картица дигиталног тахографа бр. SRB0000051993000, издата од Aгенције за
безбедност саобраћаја.
11/002746/19
Драгић Здравко, Гроцка, пловидбена дозвола бр. 800/81,
издата од Капетаније Смедерево.
11/002747/19
Настасић Радослав, Гроцка, пловидбена дозвола бр. 772/981, издата од Капетаније Смедерево.
11/002748/19
Мишковић Ненад, Нови Сад, потврда о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 017543-17К, сер. бр. обр.
0359698, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 11/002749/19
Begovic komerc d.o.o., Нови Сад, дозвола за међународни
транспорт RUS b 2016053, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002750/19
Каран Јасна, Нови Београд, уверење о исправности уређаја и
опреме за погон возила на ТНГ бр. 007286-14, одштампана на обрасцу број 0026111, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002751/19
Euro Truk d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни
транспорт TR 3zem -2018-бр. 771462, издата од Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002752/19
IDP 974 DOO Ratina, Kраљево, турска дозвола за међународни транспорт бр. 624435, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002753/19
Радаковић Горан, Апатин, потврда о исправности уређаја
и опреме за погон возила на ТНГ бр. 012229-14, сер. бр. обр.
0027691, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002754/19
Хидро база агрегати, Београд, пловидбена дозвола понтона
BG-P-708B у власништву Хидро-Базе агрегати д.о.о. у Београду.
11/002755/19
Стокић Саша, Краљево, потврда о исправности уређаја и
опреме за погон возила на TНГ бр. 047695-18 штампана на обрасцу серијски бр. 0461087, издата од Агенције за безбедност
саобраћаја.
11/002756/19

Kareli sped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни
транспорт I b zaE5 484508, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002757/19
Станковић Ненад, Урошевац, избегличка легитимација бр.
70483/1/354, издата у Горњем Милановцу.
11/002758/19
Станковић Мирвета, Урошевац, избегличка легитимација
бр. 70483/1/355, издата у Горњем Милановцу.
11/002759/19
Ћирковић Драган, Пожаревац, тахографска картица издата
од Дунав осигурања у Пожаревцу.
11/002760/19
Ћирић Драган, Београд, дозвола за управљача моторног
чамца на унутрашњим водама и мору, издата од Лучке капетаније Београд.
11/002761/19
Bozic transport, Нови Сад, дозвола за међународни транспорт CZ b (2019) 553271, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002762/19
Папаз Ђорђе, Београд, уверење о испитивању возила бр.
057803-18П од Института Винча.
11/002763/19
Митић Наташа, Приштина, легитимација расељеног лица
бр. 70432/03/00730, издата у Повереништву за избеглице града
Врања, 20.03.2000.
11/002764/19
Ђуровић Јово, Палилула, легитимација за повлашћену вожњу за ратног војног инвалида број 012443, издата од општине
Палилула у Београду.
11/002765/19
Бабић Вукола, Чајетина, уверење о испитивању возила бр.
003499-14 штампану на обрасцу бр. 0025000, издата од Агенције
за безбедност саобраћаја.
11/002766/19
Цвијетић Бојана, Београд, уверење о испитивању возила
бр. 023426-15П, серијски број обрасца 91824, издато од АМСС.
11/002767/19
Потојић Никола, Бор, лиценца за инструктора вожње АБС
006531.
11/002768/19
Каначки Биљана, Панчево, поморска књижица серијски бр.
44120004069, издата 159 341-2-159/15-02, датум 13.10.2015.
11/002769/19
Марас д.о.о., Ужице, дозвола за међународни друмски превоз ствари MK-B 146, издата од Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
11/002770/19
Хасановић Албин, Нови Пазар, картица за тахограф бр.
SRB0000031670000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002771/19
Жарковић Борис, Нови Сад, уверење о испитивању возила
која се увозе као употребљавана бр. 003098-15 П одштампано на
обрасцу бр. 0068491, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002772/19
„МИЧ” д.о.о., Лозница, уверење о испитивању возила
 – контролисању возила које се увози као употребљавано бр.
008561-14 П на обрасцу бр. 0008561, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002773/19
Стојиљковић Зоран, Лесковац, уверење о испитивању возила бр. 005026-18, сер. бр. обр. 0130800, издато од Агенције за
безбедност саобраћаја.
11/002774/19
Крстић Соња, Краљево, легитимација расељеног лица
70653-08-00022, издата од Комесаријата за избеглиштво у Краљеву.
11/002775/19
Костић Марко, Винча, бродарска књижица бр. БГ-Д000666, издата од Лучке капетаније Београд.
11/002776/19
Хорват Марија, Суботица, уверење о контролисању и испитивању возила која се увозе као употребљавана бр. 006255-13
на обрасцу 0008180, издато 21.06.2013. од Агенције за безбед11/002777/19
ност саобраћаја.
Veko Prom d.o.o., Земун, дозвола за међународни транспорт PL nr бр. 5389122/w12, издата од Министарства грађеви11/002778/19
нарства, саобраћаја и инфраструктуре.
Петров Миодраг, Панчево, меморијска картица дигиталног
тахографа за возача бр. SRB0000045530000, издата од Агенције
за безбедност саобраћаја.
11/002779/19
Павловић Миодраг, Крагујевац, картица возача бр.
SRB0000054808001, издата у Крагујевцу.
11/002780/19
Обрадовић Србислав, Крагујевац, пловидбена дозвола за
чамац регистарска ознака СД-169Б, Лучка капетанија Смедерево.
11/002781/19
Миленковић Ивица, Власотинце, уверење о испитивању
возила бр. 004125-14, сер. бр. обр. 0023658, издато од Агенције
за безбедност саобраћаја.
11/002782/19
ГРИКОМ д.о.о., Београд, уверење о испитивању возила која
се увозе као употребљиво бр. 034306-18, и на обрасцу 0158100,
издато од Агенције за безбедност саобрћаја.
11/002783/19
Arambaša d.o.o., Београд, дозвола за међународни транспорт I - b za PP(2019)- 491562, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002784/19
„Milšped AML” d.o.o., Београд, дозвола за међународни
транспорт HR uni за E2 бр. 660, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002785/19
TD Marvel, Београд, уверење о испитивању возила бр.
001036-15, сер. бр. обр. 0047264, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002786/19
TD Marvel, Београд, уверење о испитивању возила бр.
006815-15П, сер. бр. обр. 0047264, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002787/19
Цакић Александар, Нови Београд, мемориjска картица догиталног тахографа бр. SRB0000020812000, издата од Aгенције
за безбедност саобраћаја.
11/002788/19
Демировић Драган, Лесковац, уверење о испитивању возила бр. 005396-13, сер. бр. обр. 0008744, издато од АМСС ЦМВ-а,
11.06.2013.
11/002789/19
Петровић Војислав, Чачак, уверење о испитивању возила о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр.
004172-14 одштампано на обрасцу сер. бр. 0023466, издато од
11/002790/19
Агенције за безбедност саобраћаја.
Јочевић Иван, Љиг, меморијска картица дигиталног тахографа бр. SRB0000031355000, издата од Агенције за безбедност
саобраћаја.
11/002791/19
Стевановић Драган, Београд, легитимација приватног
обезбеђења Securiti бр. 6283, издата од ПУ за Град Београд.
11/002792/19
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Глигорић Жељко, Осечина, потврда о исправности уређаја
и опреме за погон возила на ТНГ бр. 027341-15К, сер. бр. обр.
0181843, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002793/19
DP-Zaliv Prevozno Trgovinsko d.o.o., Црвенка, дозвола за
међународни транспорт А bt zaE5 (2019) 1863, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002794/19
Trgošped - Ćirić d.o.o., Бања-Аранђеловац, дозвола за међународни транспорт GR 2019, бр. 4685, издата од Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002795/19
Куштримовић Саша, Београд, тахо картица бр.
SRB0000072471000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002796/19
Јовић Марко, Уб, уверење о испитивању возила - контролисање возила која се увози као употребљавано бр. 03386816П0216080.
11/002797/19
Иванковић Михаиловић Симон, Београд, уверење о испитивању возила бр. 052393-18, сер. бр. обр. 0521521, издато од
Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002798/19
Јовановић Ацо, Чачак, меморијска картица дигиталног тахографа SRB0000042748000, издата од Агенције за безбедност
саобраћаја.
11/002799/19
Kacar transport 2015 d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни транспорт I b 484697, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002800/19
Top-Ekspres d.o.o., Пожега, дозвола за међународни транспорт D bt E5 008116, издата од Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
11/002801/19
Пољаковић Велимир, Суботица, потврда о исправности
уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 001169-16К, издата
19.01.2016. у Београду, на обрасцу бр. 0266794.
11/002802/19
Јовановић Љубислав, Нови Београд, дозвола за управљање моторним чамцем бр. 44807/09, издата од Лучке капетаније
Нови Сад.
11/002803/19
Јовановић Лазар, Нови Београд, дозвола за управљање моторним чамцем бр. 44806/09, издата од Лучке капетаније Нови Сад.
11/002804/19
Јовановић Љубислав, Нови Београд, пловидбена дозвола
рег. бр. NS746А, издата од Лучке капетаније Нови Сад.
11/002805/19
Поповић Александар, Београд, уверење о исправности
уређаја и опреме за огон возила на ТНГ бр. 4752-13 на обрасцу
0008506.
11/002806/19
Обрадовић Иван, Рашка, потврда о исправонсти уређаја и
опреме за погон возила на течни-нафтни гас, бр. 004191-14, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002807/19
Обрадовић Иван, Рашка, уверење о испитивању возила, бр.
004191-14, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002808/19
Golos transport d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни
транспорт TR bt (2019) 625403, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002809/19
Филиповић Павле, Сурчин, уверење о испитивању возила бр. 005779-15 штампано на обрасцу бр. 0049522, издатo од
Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002810/19
Lоgо Šped, Чачак, извод лиценце за јавни превоз терета
у домаћем међународном друмском саобраћају бр. ЛТДМ00673/2018-25 за теретно возило регистарске ознаке ČA 080-TN,
издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002811/19
Lоgо Šped, Чачак, извод лиценце за јавни превоз терета
у домаћем међународном друмском саобраћају бр. ЛТДМ00673/2018-26 за теретно возило регистарске ознаке ČA 081-ZF
издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002812/19
Lоgо Šped, Чачак, извод лиценце за јавни превоз терета
у домаћем међународном друмском саобраћају бр. ЛТДМ00673/2018-29 за теретно возило регистарске ознаке ČA 084-NM
издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002813/19
Lоgо Šped, Чачак, извод лиценце за јавни превоз терета
у домаћем међународном друмском саобраћају бр. ЛТДМ00673/2018-24 за теретно возило регистарске ознаке ČA 080-UC
издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002814/19
Divi Trans, Крагујевац, дозвола за међународни транспорт
A-bt бр. 1072, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002815/19
Lоgо Šped, Чачак, извод лиценце за јавни превоз терета
у домаћем међународном друмском саобраћају бр. ЛТДМ00673/2018-13 за теретно возило регистарске ознаке ČA 052-ŠB
издато од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002816/19
Divi Trans, Крагујевац, дозвола за међународни транспорт
F-bt бр. 56500, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002817/19
Divi Trans, Крагујевац, дозвола за међународни транспорт
I-b бр. 483237, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002818/19
Divi Trans, Крагујевац, дозвола за међународни транспорт
A-b бр. 912, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја
и инфраструктуре.
11/002819/19
Lotinac-Trans d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни
транспорт A-bt бр. 1670, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002820/19
Lotinac-Trans d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни
транспорт CZ-uni бр. 549108, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002821/19
Lotinac-Trans d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни
транспорт UA-t бр. 454157, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002822/19
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Powersped plus d.o.o., Аранђеловац, дозвола за међународни транспорт TR-bt бр. 623353, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002823/19
ST Prevoz, Kрагујевац, лиценца за превоз терета у међународном транспорту бр. ЛТДМ-00573/2017-45 за возило КG115-ЕК.
11/002824/19
Powersped plus d.o.o., Аранђеловац, дозвола за међународни транспорт TR-bt бр. 623354, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002825/19
Меr Prom d.o.o, Нови Пазар, дозвола за међународни јавни
превоз ствари, RUS-b/2019, бр. 2016666, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11/002826/19
Стојановић Коста, Врачар, уверење о испитивању возила бр. 014478-13, штампано на обрасцу бр. 0027012, издата од
Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002827/19
Resautores d.o.o., Београд, уверење о испитивању возила  – контролисању возила које се увози као употребљавано бр.
013410-14П на обрасцу бр. 0013410, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002828/19
АутоЧачак д.о.о., Чачак, потврда о исправности уређаја и
опреме за погон возила на ТНГ бр. 008034-14, сер. бр. обр. 0127429,
издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002829/19
Дабетић Петар, Београд, дозвола за управљање чамцем уверење о положеном стручном испиту за стицање звања управљача руковаоца чамцем, рег. бр. 22234105, издата 25.03.2005. у
Панчеву, број дозволе: 023038.
11/002830/19
Javor d.o.o., Сремски Карловци, дозвола за међународни
транспорт D-bt e5 бр. 8308, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002831/19
Javor d.o.o., Сремски Карловци, дозвола за међународни
транспорт D-bt e5 бр. 8309, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002833/19
Обрадовић Никола, Београд, тахограф картица издата од
Агенције за безбедност саобраћаја Србије у Београду, број возачке дозволе 000001938.
11/002834/19
Fer shop d.o.o., Београд, уверење за уградњу плина бр.
005853-14 на обрасцу бр. 0025880, издато од АМСС у Београду.
11/002835/19
Astur d.o.o., Сјеница, дозвола за међународни транспорт
MNE  – 3 zem бр. 448, издата од Министарства грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре.
11/002836/19
Маринковић Драган, Београд, тахографска картица бр.
СРВ 0000025581000, издата од Дунав oсигурања у Београду.
11/002837/19
Вучковић Дејан, Краљево, тахографска картица бр. SRB
000005131400, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002838/19
Beky tours d.o.o., Седларе, дозвола за међународни ванлинијски превоз путника HR-3107 /2018/, издата од Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002839/19
Beky tours d.o.o., Седларе, дозвола за међународни ванлинијски превоз путника HR-3108 /2018/, издата од Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002840/19
Beky tours d.o.o., Седларе, дозвола за међународни ванлинијски превоз путника HR-3109 /2018/, издата од Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002841/19
Beky tours d.o.o., Седларе, дозвола за међународни ванлинијски превоз путника HR-3110 /2018/, издата од Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002842/19
Машановић Милан, Земун, пловидбена дозвола бр. 342-17580/08-02/c, издата од Капетаниије Београд.
11/002843/19
Машановић Милан, Земун, дозвола за управљача чамцем
категорије Б бр. BG-1800.
11/002844/19
MIRŠPED d.o.o., Аранђеловац, дозвола за међународни
транспорт TR-3zem 649979, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002845/19
Ступ Вршац а.д., Вршац, извод лиценце за међународни
линијски превоз путника у друмском саобраћају бр. ЛПМЛ00028/2017-25 за возило регистарске ознаке VŠ 021-SR.
11/002846/19
Ступ Вршац а.д., Вршац, извод лиценце за међународни
линијски превоз путника у друмском саобраћају бр. ЛПМЛ00028/2017-10 за возило регистарских ознака VŠ 011-HV, издат
од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002847/19
Продановић Бојан, Нови Сад, уверење о испитивању возила бр. 003489-13 штампана на обрасцу бр. 0006145, издата од
Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002848/19
Кафа Добро јутро, Нови Сад, уверење о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 017934-17, одштампана на обрасцу бр. 0115913, издато од Агенције за безбедност
саобраћаја.
11/002849/19
Кафа Добро јутро, Нови Сад, потврда о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ број 017934-17, одштампана на обрасцу број 0382945 , издата од Агенције за безбедност
саобраћаја.
11/002850/19
Јовановић Мирослава, Гроцка, уверење о испитивању возила која се увозе као употребљива бр. 084679-15П на обрасцу
бр. 0153352, издато од Агенције за безбедност саобрћаја.
11/002851/19
Милодановић Ненад, Суботица, уверење о испитивању возила бр. 048532-17, сер. бр. обр. 0364503, издато од Агенције за
безбедност саобраћаја.
11/002852/19
Ибрахимовић Хусеин, Зрењанин, меморијска картица дигиталног тахографа за возача бр. SRB00000781001, издата од
Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002853/19
Луковић Вања, Нови Сад, потврда о исправности уређаја
и опреме за погон на КПГ бр. 045719-18К, издата 06.11.2018. на
обрасцу са серијским бројем 006768.
11/002854/19
Royal d.o.o., Београд, дозвола за међународни транспорт I
b e5 2018-297291, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002855/19
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PTUP Intertas d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни
јавни превоз ствари AL-3zem za E2/2019, бр. 520767, издата од
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002856/19
PTUP Intertas d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни
јавни превоз ствари H-b za E3 BP/2019, бр. 537, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002857/19
Паркинг простор д.о.о., Суботица, уверење о испитивању
и контролисању возила која се увозе као употребљавана бр.
026728-19П одштампано на обрасцу 676832, издато од Агенције
за безбедност саобраћаја.
11/002858/19
MP Šped Logitic d.o.o., Београд, уверење о испитивању возила, контролисање возила које се увози као употребљавано бр.
112792-17, серијски број обрасца 430836, издато од Агенције за
безбедност саобраћаја.
11/002859/19
Kopernikus technology d.o.o., Нови Београд, уверење о испитивању возила бр. 009344-16, серијски број обрасца 0076463,
издато од Машинског факултета у Нишу.
11/002860/19
Миличић Миливоје, Нови Сад, уверење о исправности
уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 003273-13, одштампанo на обрасцу број 0002620, издатo од Агенције за безбедност
саобраћаја.
11/002861/19
Kaleniče Trans d.o.o., Бујановац, дозвола за међународни
транспорт GR b бр. 3735, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002862/19
Мишковић Марија, Крушевац, легитимација интерно расељеног лица бр. 70670-06-00590, издата 29.03.2000. у Крушевцу.
11/002863/19
Лалић Дејан, Ковин, легитимација расељеног лица бр.
80225 01 00014, издата 02.03.2000. у Ковину.
11/002864/19
Ивачковић Марко, Београд, пловидбена дозвола, бр. 34217-424/14, издата од Министарства саобраћаја, Лучка капетанија
Београд, регистарски број БГ 084Г.
11/002865/19
Интер - Горекс д.о.о. Ужице, Ужице, уверење о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 006666-14,
одштампано на обрасцу бр. 0026256, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002866/19
Вујиновић Алексеј, Београд, уверење бр. 015055/19 на обрасцу бр. 0480717, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002867/19
Vucjak d.o.o., Крушевац, дозвола за међународни транспорт TR bt 623657, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002868/19
Vucjak d.o.o., Крушевац, дозвола за међународни транспорт TR bt 623658, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002869/19
Икић Дина, Београд, лиценца за рад медицинске сестре бр.
105970 од 2018, издата од Коморе медицинских сестара и здравствених техничара Србије.
11/002871/19
Аврамовић Милош, Младеновац, меморијска картица дигиталног тахографа за возача бр. SRB0000050342000, издата од
Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002872/19
Танасијевић Дејан, Кнић, тахо картица возача бр. SRB
0000050769000.
11/002873/19
Павловић Милош, Ниш, уверење о испитивању возила бр.
007681-13, серијски број обрасца 0009273, издато од АМССЦМВ д.о.о.
11/002874/19
Омчикус Саша, Футог, ADR Сертификат за превоз опасних материја бр. C09829, важи до 31.03.2022, издат од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002875/19
Јекић Сања, Чачак, уверење о испитивању возила бр.
004940-14, издато од Институт за нуклеарне науке Винча, Центар за моторна возила.
11/002876/19
Marko Trans Cargo, Београд, уверење о испитивању возила
бр. 054780-16П, серијски бр. 0229179, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002877/19
НС-Плима д.о.о., Нови Сад, уверење о исправности уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 003202-13, одштампана
на обрасцу бр. 0003984, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002878/19
Selenic line d.o.o., Ваљево - Кланица, дозвола за међународни транспорт RUS - b 2016196, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002879/19
Selenic line d.o.o., Ваљево - Кланица, дозвола за међународни транспорт TR  – 3 zem 649253, издата од Министарства
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002880/19
Стојановић Саша, Гњилане, легитимација расељеног
лица бр. 70858/50/01069, издата од Kомесеријата за избеглице у
Нишу.
11/002881/19
Sokile Car&Co, Суботица, уверење о испитивању возила
бр. 009925-14 П, сер. бр. обр. 0009925, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002882/19
Jasmina Masovic PR DOSA Logistika, Нови Пазар, дозвола
за међународни транспорт BiH 3 ZEM бр. 355, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
11/002883/19
ТД Марвел д.о.о., Добановци, уверење о испитивању возила која се увозе као употребљавана бр. 054649-16 одштампано
на обрасцу бр. 0233963, издато од Агенције за безбедност саобраћаја.
11/002884/19
Томић Бранислав, Барајево, меморијска картица дигиталног тахографа бр. СРБ 0000058698000, издата од Агенције за
безбедност саобраћаја.
11/002885/19
– ИСПРАВКЕ –
Врши се исправка текста огласа брoj 10/000112/19 који je
објављен у „Службеном гласнику РС”, брoj 33 од 10. маја 2019.
године, тако да уместо текста: „Гргић Јелена, Београд,” треба да
стоји текст: „AND MUSIC DOO”.
И-10/000112/19
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На основу члана 8. став 6. Закона о царинској служби („Службени гласник РС”, број 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 КУ
о измени Одлуке о оснивању, почетку и престанку
рада царинарница, царинских испостава, одсека и
царинских реферата
1. У Одлуци о оснивању, почетку и престанку рада царинарница, царинских испостава, одсека и царинских реферата („Службени гласник РС”, број 20/19), у тачки 2, алинеја девета, мења
се и гласи:
„– У Царинарници Ниш:
1) Царинска испостава Врање;
2) Царинска испостава Железничка станица Ниш;
3) Царинска испостава Лесковац;
4) Царинска испостава Прешево;
5) Царинска испостава Прокупље;
6) Царинска испостава Терминал Ниш;
7) Царинска испостава Терминал – Прешево;
8) Царински реферат Аеродром Константин Велики;
9) Царински реферат Дуванска Ниш;
10) Царински реферат Железничка станица Ристовац;
11) Царински реферат Књажевац;
12) Царински реферат Пошта Ниш;
13) Царински реферат Прохор Пчињски;
14) Царински реферат Рибарци;
15) Царински реферат Стрезимировци.”
2. Царинска испостава Терминал Ниш и Царински реферат
Аеродром Константин Велики почињу да раде 1. јуна 2019. године.
3. Царинска испостава Аеродром Ниш престаје са радом 31.
маја 2019. године.
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 02-4920/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о образовању Радне групе за израду Нацрта закона о
Меморијалном центру „Старо сајмиште”
1. Образује се Радна група за израду Нацрта закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште” (у даљем тексту: Радна група).
2. Задатак Радне групе је да припреми и изради Нацрт закона
о Меморијалном центру „Старо сајмиште” са образложењем.
3. У Радну групу именују се:
1) за председника:
– Асја Драча Мунтеан, в.д. помоћника министра културе и
информисања;
2) за заменика председника:
– Игор Јовичић, в.д. секретара Министарства културе и информисања;

3) за чланове:
(1) Његово Преосвештенство Епископ пакрачко-славонски
господин Јован;
(2) Саша Дујовић, самостални саветник у Министарству за
рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
(3) Милица Ђурић, Шеф Одсека у Сектору за пензијско инвалидско осигурање и борачко инвалидску заштиту у Министарству
за рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
(4) Ана Обрадовић, самостални саветник у Републичкој дирекцији за имовину Републике Србије;
(5) Татјана Парпура, в.д. заменик начелника Градске управе
града Београда и Секретар Секретаријата за имовинско правне послове града Београда;
(6) Татјана Бојић Јурић, самостални саветник у Министарству културе и информисања;
(7) Биљана Стојановић, виши саветник у Министарству просвете, науке и технолошког развоја.
4. За секретара Радне групе именује се Милош Гајић, саветник у Министарству културе и информисања.
5. У раду Радне групе могу учествовати и представници других органа и организација, као и друга стручна лица.
6. Председник, заменик председника, чланови и секретар
Радне групе, као и друга ангажована лица немају право на накнаду
за рад у Радној групи.
7. Стручну и административно-техничку потпору Радној групи пружа Министарство културе и информисања.
8. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 02-4650/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1911

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),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о образовању Радне групе за реализацију пројекта
„Изградња београдског метроа”
1. Образује се Радна група за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа” (у даљем тексту: Радна група).
2. Задатак Радне групе је сарадња са кинеском компанијом
Power Construction Corporation of China, Limited, у циљу припреме
прихватљивих техничких, комерцијалних и финансијских решења
за реализацију пројекта „Изградња београдског метроа”.
3. У Радну групу именују се:
− за председника:
проф. др Зорана З. Михајловић, потпредседник Владе и министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
− за заменике председника:
1) Синиша Мали, министар финансија;
2) Горан Весић, заменик градоначелника Београда;
− за чланове:
1) Александра Дамњановић, државни секретар у Министарству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
2) Јованка Атанацковић, помоћник министра грађевинарства,
саобраћаја и инфраструктуре;
3) Ђорђе Милић, помоћник министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
4) Мишела Николић, саветник у Кабинету потпредседника
Владе и министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
5) Славко Кантар, Градска управа града Београда;
6) Слободан Росић, „Инфраструктура железнице Србије” а.д.;
7) Јовица Јашић, „Инфраструктура железнице Србије” а.д.;

17. мај 2019.
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− за заменике чланова:
1) Андреја Младеновић, Градска управа града Београда;
2) Михајло Мишић, Градска управа града Београда;
3) Соња Антељевић, „Инфраструктура железнице Србије” а.д.;
4) Радомир Ђерасимовић, „Инфраструктура железнице Србије” а.д.
4. Стручну и административно-техничку потпору Радној
групи пружа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.
5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 02-4927/2019-1
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1912

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),
Влада доноси

ОД Л У КУ
о изменама и допуни Одлуке о образовању Радне групе
за израду предлога Стратегије индустријске политике
Републике Србије од 2021. до 2030. године и за израду
предлога Стратегије истраживања и иновација за
паметне специјализације у Републици Србији RIS3
1. У Одлуци о образовању Радне групе за израду предлога Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021.
до 2030. године и за израду предлога Стратегије истраживања и
иновација за паметне специјализације у Републици Србији RIS3
(„Службени гласник РС”, број 33/19), тачка 3. мења се и гласи:
„3. У Радну групу именују се:
1) за председника Радне групе:
– Ненад Пауновић, саветник у Кабинету председника Владе;
2) за заменика председника Радне групе, за израду предлога
Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до
2030. године:
– Драган Угрчић, помоћник министра привреде;
3) за заменика председника Радне групе, за израду предлога
Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације у
Републици Србији RIS3:
– проф. др Виктор Недовић, државни секретар у Министарству просвете, науке и технолошког развоја;
4) за чланове Радне групе, за израду Стратегије индустријске
политике Републике Србије од 2021. до 2030. године:
− Дарко Станић, државни секретар у Министарству омладине и спорта,
– Бојана Станић, државни секретар у Министарству за рад,
запошљавање, борачка и социјална питања,
– Рената Пинџо, помоћник министра трговине, туризма и телекомуникација,
− Бранко Будимир, вршилац дужности помоћника министра
за европске интеграције,
− Слободан Перовић, вршилац дужности помоћника министра заштите животне средине,
− др Саша Лазовић, вршилац дужности помоћника министра
просвете, науке и технолошког развоја,
− Данило Арсенијевић, Кабинет министра без портфеља задуженог за демографију и популациону политику,
− Јелена Арсић, представник Министарства привреде;
5) за чланове Радне групе, за израду Стратегије истраживања
и иновација за паметне специјализације у Републици Србији RIS3:
– Катарина Обрадовић-Јовановић, помоћник министра привреде,
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– Александар Богићевић, вршилац дужности помоћника министра пољопривреде, шумарства и водопривреде,
– др Михаило Јовановић, директор Канцеларије за информационе технологије и електронску управу,
– Светлана Јовановић, Канцеларија за информационе технологије и електронску управу,
– Михаило Весовић, директор Сектора за стратешке анализе,
аналитику, услуге, сервисе и пакете производа у Привредној комори Србије;
6) за чланове Радне групе, за израду Стратегије индустријске
политике Републике Србије од 2021. до 2030. године и за израду
Стратегије за истраживања и иновација за паметне специјализације у Републици Србији RIS3:
− Вукашин Гроздић, саветник у Кабинету председника Владе,
− Милица Јовановић, вршилац дужности помоћника министра финансија,
− Бојана Тошић, вршилац дужности директора Републичког
секретаријата за јавне политике;
7) за секретара Радне групе, за израду Стратегије индустријске политике Републике Србије од 2021. до 2030. године одређује
се Марко Љубоја, виши саветник, Министарство привреде, а за секретара Радне групе, за израду Стратегије за истраживања и иновација за паметне специјализације у Републици Србији RIS3 именује се Тијана Кнежевић, виши саветник, Министарство просвете,
науке и технолошког развоја.”
2. После тачке 6. додаје се тачка 6а, која гласи:
„6а Радна група донеће Пословник о раду.”
3. Тачка 7. мења се и гласи:
„7. Стручне и административно-техничке послове за потребе
Радне групе у изради предлога Стратегије индустријске политике
Републике Србије од 2021. до 2030. године обавља Министарство
привреде, а у изради предлога Стратегије истраживања и иновација за паметне специјализације у Републици Србији RIS3 обавља
Министарство просвете, науке и технолошког развоја.”
4. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања
у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 02-4906/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1913

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), 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

РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности помоћника министра
трговине, туризма и телекомуникација
I
Поставља се Сава Савић за вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација – Сектор за
информационо друштво и информациону безбедност од 19. маја
2019. године, на три месеца.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-4898/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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17. мај 2019.
1914

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), 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

РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности помоћника министра
трговине, туризма и телекомуникација
I
Поставља се Оливера Јоцић за вршиоца дужности помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација – Сектор
за спољнотрговинску политику и мултилатералну и регионалну
економску и трговинску сарадњу од 20. маја 2019. године, на три
месеца.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-4900/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1915

На основу члана 79. ст. 1. и 2. 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), а у вези са чланом 31. став 3. 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 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

РЕШЕЊЕ
о престанку рада на положају помоћника директора
Управе за трезор у Министарству финансија
I
Гордани Пуља престаје рад на положају помоћника директора Управе за трезор – Сектор за извршење буџета у Министарству
финансија, због подношења писмене оставке – 16. маја 2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-4876/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1916

На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18), 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

РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности помоћника директора
Управе за трезор у Министарству финансија
I
Поставља се Сања Даниловић за вршиоца дужности помоћника директора Управе за трезор – Сектор за извршење буџета у
Министарству финансија, на шест месеци.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-4877/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1917

На основу члана 37. став 3. 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 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

РЕШЕЊЕ
о разрешењу помоћника директора Геолошког завода
Србије
I
Разрешава се Зоран Видаковић дужности помоћника директора Геолошког завода Србије – Сектор за опште, правне и економске послове.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-4886/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1918

На основу члана 5. став 1. Уредбе о Канцеларији за информационе технологије и електронску управу („Службени гласник РС”,
број 73/17), 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

РЕШЕЊЕ
о постављењу вршиоца дужности помоћника
директора Канцеларије за информационе технологије и
електронску управу
I
Поставља се Славиша Антић за вршиоца дужности помоћника директора Канцеларије за информационе технологије и

17. мај 2019.
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електронску управу – Сектор за правне, кадровске, финансијске и
административне послове од 20. маја 2019. године, на три месеца.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-4545/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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6) проф. др Драгана Стаматовић, члан,
7) проф. др Петар Ђукић, члан,
8) проф. др Гордана Златановић, члан,
9) проф. др Бранислава Миљковић, члан.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-4704/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1919

На основу члана 54. став 1. 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 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

РЕШЕЊЕ
o разрешењу и именовању чланa Управног одбора
Института за примену науке у пољопривреди у
Београду
I
Разрешава се др Раде Јовановић дужности члана Управног
одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду,
на лични захтев.
II
Именује се др Снежана Јанковић, научни саветник у Институту за примену науке у пољопривреди, Београд, за члана Управног одбора Института за примену науке у пољопривреди у Београду.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-4679/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1920

На основу члана 141. став 2. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број 25/19) и члана 43. стaв 2. Зaконa
о Влaди („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка,
101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 –
др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу председника и чланова Етичког одбора
Србије
I
Разрешавају се дужности у Етичком одбору Србије:
1) проф. др Слободан Савић, председник,
2) проф. др Викторија Драгојевић Симић, члан,
3) проф. др Милан Шкулић, члан,
4) проф. др Горан Михајловић, члан,
5) проф. др Љиљана Јанковић, члан,

1921

На основу члана 141. став 2. Закона о здравственој заштити
(„Службени гласник РС”, број 25/19), члана 39. став 5. Закона о
медицинским средствима („Службени гласник РС”, број 105/17)
и члана 43. стaв 2. Зaконa о Влaди („Службени гласник РС”, бр.
55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању председника и чланова Етичког одбора
Србије
I
У Етички одбор Србије именују се:
1) за председника:
– доц. др Горан Стевановић, Медицински факултет Универзитета у Београду;
2) за чланове:
(1) проф. др Милица Бајчетић, Медицински факултет Универзитета у Београду,
(2) проф. др Јелена Друловић, Медицински факултет Универзитета у Београду,
(3) доц. др Милица Пејовић Милованчевић, Медицински факултет Универзитета у Београду,
(4) проф. др Владан Живаљевић, Медицински факултет Универзитета у Београду,
(5) прим. др Миодраг Лазић, Клинички центар Ниш,
(6) асс. др Дарко Антић, Клинички центар Србије,
(7) проф. др Ненад Степић, Војномедицинска академија,
(8) проф. др Мијомир Пелемиш, професор универзитета у
пензији,
(9) Бранка Крунић, дипл. правник, Клинички центар Србије;
3) за клиничка испитивања:
(1) прим. др Златко Ширић, Клинички центар Ниш,
(2) др Мирослав Стаменковић, Клиничко-болнички центар
Звездара,
(3) др сци. мед. Славиша Загорац, Клинички центар Србије,
(4) проф. др Мирослав Вукадиновић, професор универзитета
у пензији,
(5) Иванка Јовановић, Национална организација особа са инвалидитетом Србије,
(6) Милан Стошић, Савез слепих Србије.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-4705/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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17. мај 2019.
1922

На основу члана 48. став 2. Закона о ученичком и студентском стандарду („Службени гласник РС”, бр. 18/10, 55/13, 27/18 и
10/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”,
бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 – УС, 72/12,
7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о разрешењу и именовању члана Управног одбора
Студентског културног центра Београд
I
Разрешава се Душан Јеринић дужности члана Управног одбора Студентског културног центра Београд, представник оснивача.
II
Именује се Милош Крунић, апсолвент Правног факултета
Универзитета у Београду, за члана Управног одбора Студентског
културног центра Београд, представник оснивача.
III
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
24 број 119-4918/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1924

На основу члана 124. став 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), 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) и члана 11.
став 1. Уредбе о националним спортским признањима и новчаним
наградама („Службени гласник РС”, бр. 22/16 и 83/17),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о додели новчане награде за спортске резултате
1. Додељује се новчана награда Предрагу Стојадинову, тренеру спортисте Слободана Битевића, за освојену сребрну медаљу
на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини –
карате, борбе ‒ кумите појединачно преко 84 kg, одржаном у Гвадалахари, у Краљевини Шпанији, од 28. до 31. марта 2019. године,
у износу од 15.000 евра у динарској противвредности.
2. Средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18), у оквиру
раздела 31 – Министарство омладине и спорта, глава 31.0, програм
1301 – Развој система спорта, функција 810 – Услуге рекреације и
спорта, програмска активност/пројекат 0014 – Новчане награде за
врхунске спортске резултате, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 661-4914/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1923

На основу члана 124. став 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), 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) и члана 11.
став 1. Уредбе о националним спортским признањима и новчаним
наградама („Службени гласник РС”, бр. 22/16 и 83/17),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о додели новчане награде за спортске резултате
1. Додељује се новчана награда спортисти Слободану Битевићу за освојену сребрну медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини – карате, борбе ‒ кумите појединачно преко 84 kg, одржаном у Гвадалахари, у Краљевини Шпанији,
од 28. до 31. марта 2019. године, у износу од 15.000 евра у динарској противвредности.

1925

На основу члана 124. став 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), 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) и члана 11.
став 1. Уредбе о националним спортским признањима и новчаним
наградама („Службени гласник РС”, бр. 22/16 и 83/17),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о додели новчане награде за спортске резултате

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

1. Додељује се новчана награда спортисти Јелени Миливојчевић за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у
олимпијској спортској дисциплини – карате, борбе ‒ кумите појединачно до 50 kg, одржаном у Гвадалахари, у Краљевини Шпанији, од 28. до 31. марта 2019. године, у износу од 10.000 евра у
динарској противвредности.
2. Средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18), у оквиру
раздела 31 – Министарство омладине и спорта, глава 31.0, програм
1301 – Развој система спорта, функција 810 – Услуге рекреације и
спорта, програмска активност/пројекат 0014 – Новчане награде за
врхунске спортске резултате, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.

05 број 661-4913/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

05 број 661-4915/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

2. Средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18), у оквиру
раздела 31 – Министарство омладине и спорта, глава 31.0, програм
1301 – Развој система спорта, функција 810 – Услуге рекреације и
спорта, програмска активност/пројекат 0014 – Новчане награде за
врхунске спортске резултате, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета.

17. мај 2019.
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1926

На основу члана 124. став 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), 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) и члана 11.
став 1. Уредбе о националним спортским признањима и новчаним
наградама („Службени гласник РС”, бр. 22/16 и 83/17),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о додели новчане награде за спортске резултате
1. Додељује се новчана награда спортисти Виктору Немешу
за освојену бронзану медаљу на Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини – рвање, грчко – римски стил до 77 kg,
одржаном у Букурешту, у Румунији, од 8. до 14. априла 2019. године, у износу од 10.000 евра у динарској противвредности.
2. Средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18), у оквиру
раздела 31 – Министарство омладине и спорта, глава 31.0, програм
1301 – Развој система спорта, функција 810 – Услуге рекреације и
спорта, програмска активност/пројекат 0014 – Новчане награде за
врхунске спортске резултате, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 661-4908/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1927

На основу члана 124. став 3. Закона о спорту („Службени гласник РС”, број 10/16), 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) и члана 11.
став 1. Уредбе о националним спортским признањима и новчаним
наградама („Службени гласник РС”, бр. 22/16 и 83/17),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о додели новчане награде за спортске резултате
1. Додељује се новчана награда Војиславу Трајковићу, тренеру спортисте Виктора Немеша, за освојену бронзану медаљу на
Европском првенству у олимпијској спортској дисциплини – рвање, грчко-римски стил до 77 kg, одржаном у Букурешту, у Румунији, од 8. до 14. априла 2019. године, у износу од 10.000 евра у
динарској противвредности.
2. Средства су обезбеђена Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18), у оквиру
раздела 31 – Министарство омладине и спорта, глава 31.0, програм
1301 – Развој система спорта, функција 810 – Услуге рекреације и
спорта, програмска активност/пројекат 0014 – Новчане награде за
врхунске спортске резултате, економска класификација 472 – Накнаде за социјалну заштиту из буџета.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 661-4907/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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1928

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

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи програм о
изменама и допунама Годишњег програма пословања
Акционарског друштва „Електромрежа Србије”,
Београд за 2019. годину
I
Даје се сагласност на Годишњи програм о изменама и допунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва
„Електромрежа Србије”, Београд за 2019. годину, који је донела
Скупштина Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Београд, на седници од 5. априла 2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 023-4815/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1929

На основу члана 18. став 2. Одлуке о оснивању Друштва с
ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” („Службени гласник РС”, број 8/16) 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

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм о изменама и
допунама Програма пословања Друштва с ограниченом
одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2019. годину
I
Даје се сагласност на Програм о изменама и допунама Програма пословања Друштва с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије” за 2019. годину, који је донела Скупштина Друштва
с ограниченом одговорношћу „Аеродроми Србије”, на седници од
14. маја 2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 023-4826/2019-2
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1930

На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1.
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

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Програм пословања
Привредног друштва с ограниченом одговорношћу
за стратешки откуп и дистрибуцију пољопривредних
производа „Метохија”, Београд за 2019. годину
I
Даје се сагласност на Програм пословања Привредног
друштва с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и
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дистрибуцију пољопривредних производа „Метохија”, Београд
за 2019. годину, који је донела Скупштина Привредног друштва
с ограниченом одговорношћу за стратешки откуп и дистрибуцију
пољопривредних производа „Метохија”, Београд, на седници од 5.
априла 2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 023-4811/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1931

На основу члана 132. став 2. Закона о раду („Службени гласник PC”, бр. 24/05, 61/05, 54/09, 32/13, 75/14, 13/17 – УС, 113/17
и 95/18 – аутентично тумачење) 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

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи обрачун Фонда
солидарности за 2018. годину
I
Даје се сагласност на Годишњи обрачун Фонда солидарности
за 2018. годину, који је донео Управни одбор Фонда солидарности
на седници од 26. фебруара 2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Pепублике
Cрбије”.
05 број 400-4814/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1932

На основу тачке 8. став 3. Одлуке о оснивању Агенције за
управљање лукама („Службени гласник РС”, брoj 70/11) 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

РЕШЕЊЕ
о давању сагласности на Годишњи финансијски
извештај Агенције за управљање лукама за 2018.
годину
I
Даје се сагласност на Годишњи финансијски извештај Агенције за управљање лукама за 2018. годину, који је донео Управни
одбор Агенције за управљање лукама, на седници од 26. фебруара
2019. године.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 400-4837/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1933

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, 95/18 и 31/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
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
Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 –
Средства резерве, одобравају се Кабинету министра без портфеља
задуженог за иновације и технолошки развој, средства у укупном
износу од 6.000.000 динара ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за плаћање годишње контрибуције за учешће у
Startup Genome мрежи.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
користиће се за непланиране сврхе за које није утврђена апропријација и књижиће се у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.8 – Кабинет министра без портфеља задуженог за иновације и технолошки
развој, Програм 2102 – Подршка раду Владе, функција 110 – Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови, Пројекат 4020 – Анализа иновационог екосистема и технолошких стартапова у Републици Србији, апропријација
економска класификација 462 – Дотације међународним организацијама.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-4922/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1934

На основу члана 69. ст. 4. и 6. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18), у оквиру
Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499
– Средства резерве, одобравају се Министарству финансија, средства у укупном износу од 30.000.000 динара на име трансфера
Граду Зрењанину за извршавање обавеза које није било могуће
предвидети у поступку припреме и доношења буџета, а које могу
довести до угрожавања текуће ликвидности.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0608 – Систем локалне самоуправе, функција 180
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– Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти,
Програмска активност 0001 – Подршка локалној самоуправи,
апропријација економска класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-4923/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1935

На основу члана 69. ст. 4. и 6. Закона о буџетском систему
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12,
62/13, 63/13 – исправка, 108/13, 142/14, 68/15 – др. закон, 103/15,
99/16, 113/17, 95/18 и 31/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08,
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве
1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, број 95/18), у оквиру
Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402 – Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001 – Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација
499 – Средства резерве, одобравају се Министарству финансија,
средства у укупном износу од 26.000.000 динара на име трансфера Општини Бојник за извршавање обавеза које није било могуће
предвидети у поступку припреме и доношења буџета, а које могу
довести до угрожавања текуће ликвидности.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења распоређују се у оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 0608 – Систем локалне самоуправе, функција 180
– Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти,
Програмска активност 0001 – Подршка локалној самоуправи,
апропријација економска класификација 463 – Трансфери осталим
нивоима власти.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-4924/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

151

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 27.600.000 динара на име дотације Српској православној цркви – Епархији горњокарловачкој
у Републици Хрватској, а ради помоћи за извођење радова на изградњи и уређењу православног храма у месту Вргинмост.
2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења
распоређују се у оквиру Раздела 3 – Влада, Глава 3.9 – Генерални секретаријат Владе, Програм 2102 – Подршка раду Владе, функција 110
– Извршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови и
спољни послови, Програмска активност 0008 – Стручни и оперативни послови Генералног секретаријата Владе, апропријација економска класификација 481 – Дотације невладиним организацијама.
3. О реализацији овог решења стараће се Министарство финансија.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 401-4925/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1937

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 – аутентично тумачење), по предлогу Општинског
правобранилаштва општине Владичин Хан, Владичин Хан, Слободана Пенезића 22,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ

1936

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње улице Боре Станковића, сагласно Информацији о локацији IV
број 350-11/19-03 од 6. фебруара 2019. године, издатој од стране
Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Владичин Хан, а у складу
са Планом генералне регулације насеља Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа”, број 25/07) и Изменом и допуном
Плана генералне регулације насеља Владичин Хан („Службени
гласник града Врања”, број 7/14), на непокретностима у КО Владичин Хан, територија општине Владичин Хан.
II. Општина Владичин Хан одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из
тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-4750/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

РЕШЕЊЕ
о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

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 – аутентично тумачење), по предлогу Општинског
правобранилаштва општине Владичин Хан, Владичин Хан, Слободана Пенезића 22,
Влада доноси

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, 95/18 и 31/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 – исправка, 101/07, 65/08, 16/11,
68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС, 44/14 и 30/18 – др. закон),
Влада доноси

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Србије за 2019. годину („Службени гласник РС”, брoj 95/18), у
оквиру Раздела 16 – Министарство финансија, Програм 2402
– Интервенцијска средства, функција 160 – Опште јавне услуге

1938

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на
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земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње улице Карађорђеве, сагласно Информацији о локацији IV број
350-13/19-03 од 7. фебруара 2019. године, издатој од стране Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске
послове Општинске управе општине Владичин Хан, а у складу са
Планом генералне регулације насеља Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа”, број 25/07) и Изменом и допуном
Плана генералне регулације насеља Владичин Хан („Службени
гласник града Врања”, број 7/14), на непокретностима у КО Владичин Хан, територија општине Владичин Хан.
II. Општина Владичин Хан одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из
тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-4752/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1939

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 – аутентично тумачење), по предлогу „Инфраструктура железнице Србије” а.д. Београд, Немањина 6,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно административни пренос непокретности – земљишта и објеката на
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу изградње нове обилазне пруге око града Ниша, сагласно Плану генералне регулације обилазне пруге на подручју града Ниша („Службени
лист града Ниша”, број 55/16), на непокретностима у КО Трупале,
КО Поповац, КО Медошевац, КО Ниш „Црвени крст”, КО Каменица, КО Ниш „Пантелеј”, КО Малча, КО Просек, КО Манастир,
КО Сићево, КО Доњи Матејевац, КО Доња Врежина, КО Горња
Врежина и КО Брзи Брод, на територији града Ниша.
II. Република Србија, а за потребе „Инфраструктура железнице Србије” а.д. Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из тачке I.
овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-4756/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1940

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 – аутентично тумачење), по предлогу Општинског
правобранилаштва општине Владичин Хан, Владичин Хан, Слободана Пенезића 22,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно
административни пренос непокретности – земљишта и објеката
на земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, односно административног преноса непокретности, у циљу

изградње улице Немањине, сагласно Информацији о локацији IV
број 350-9/19-03 од 5. фебруара 2019. године, издатој од стране
Одељења за урбанизам, имовинско-правне, комуналне и грађевинске послове Општинске управе општине Владичин Хан, а у складу
са Планом генералне регулације насеља Владичин Хан („Службени гласник Пчињског округа”, број 25/07) и Изменом и допуном
Планом генералне регулације насеља Владичин Хан („Службени
гласник града Врања”, број 7/14), на непокретностима у КО Владичин Хан, територија општине Владичин Хан.
II. Општина Владичин Хан одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности из
тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-4754/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1941

На основу члана 70. став 2, а у вези са чланом 20. став 1. 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 – аутентично тумачење), по предлогу Градског правобранилаштва града Краљева, Трг Јована Сарића 1,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за административни пренос непокретности – земљишта и објеката на земљишту који по закону
могу бити предмет административног преноса непокретности, у
циљу изградње приступне саобраћајнице са кружним током код
фабрике „Леони”, сагласно Информацији о локацији број 3501-312/2018-VI од 19. децембра 2018. године, издатој од стране
Одељења за урбанизам, грађевинарство и стамбено-комуналне
делатности Градске управе града Краљева, а у складу са Планом
генералне регулације „Јаручак” („Службени лист града Краљева”,
бр. 22/18 и 26/18) и Планом генералне регулације „Ратарско имање
– Грдица” („Службени лист града Краљева”, бр. 5/18 и 8/18), на
непокретностима у КО Краљево, територија града Краљева.
II. Град Краљево одређује се за корисника административног
преноса непокретности из тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
05 број 465-4751/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1942

На основу члана 20. став 1. 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 –
аутентично тумачење), по предлогу Правобранилаштва општине
Ћуприја, Ћуприја, Карађорђева б.б.,
Влада доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију непокретности, у циљу изградње саобраћајнице, сагласно Информацији о
локацији број 350-89/2019-05-1 од 7. марта 2019. године, издатој
од стране Одељења за урбанизам, имовинско-правне послове и заштиту животне средине Општинске управе општине Ћуприја, а у
складу са Планом генералне регулације за насеље Батинац („Службени гласник општине Ћуприја”, број 36/16), на непокретностима у КО Батинац, територија општине Ћуприја.

17. мај 2019.
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II. Општина Ћуприја одређује се за корисника експропријације непокретности из тачке I. овог решења.
III. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 465-4749/2019
У Београду, 16. маја 2019. године
Влада
Председник,
Ана Брнабић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
1943

На основу члана 8. став 5. Закона о јавном здрављу („Службени гласник РС”, број 15/16),
Министар здравља, министар заштите животне средине и
министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре споразумно доносе

П РА В И Л Н И К
о ближим условима за спровођење јавног здравља у
области животне средине и здравља становништва
I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ
Члан 1.
Овим правилником прописују се ближи услови за спровођење јавног здравља у области животне средине и здравља становништва у погледу деловања, надлежности, планирања, праћења и
спровођења активности.
II. ЖИВОТНА СРЕДИНА КАО ОБЛАСТ ДЕЛОВАЊА ЈАВНОГ
ЗДРАВЉА
Члан 2.
Активности система јавног здравља у области животне средине спроводе носиоци и учесници у областима деловања јавног
здравља у складу са Законом о јавном здрављу (у даљем тексту:
Закон).
Институти и заводи за јавно здравље као носиоци активности
у области деловања јавног здравља прате и анализирају стање животне средине, факторе ризика и утицаје на здравље који потичу
из животне средине за територију за коју су основани, у складу са
законом.
Активности института и завода за јавно здравље у области
животне средине и здравља становништва спроводе се кроз планску активност путем програма у сарадњи са јединицом локалне
самоуправе и другим учесницима у систему јавног здравља, у
складу са законом.
Активности које нису у надлежности института и завода за
јавно здравље, а које се односе на праћење аспеката животне средине спроводе други учесници у складу са законом.
III. ЖИВОТНА СРЕДИНА И ЗДРАВЉЕ СТАНОВНИШТВА
Члан 3.
Спровођење јавног здравља у области животне средине и
здравља становништва у складу са Законом обухвата:
1) праћење и анализу стања животне средине, односно анализу водe, ваздуха, земљишта, буке, вибрација, јонизујућег и нејонизујућег зрачења, отпадних вода и отпада;
2) праћење и контролу квалитета и здравствене исправности
воде за пиће и процену утицаја на здравље становништва;
3) праћење и контролу здравствене исправности животних
намирница и предмета опште употребе и процену утицаја на здравље становништва;
4) дезинфекцију, дезинсекцију, дератизацију и праћење присуства штетних организама;
5) контролу санитарно-хигијенских услова у објектима;

6) давање мишљења о документима просторног и урбанистичког планирања у делу који се односи на здравље становништва;
7) процену ризика по здравље становништва на основу регистра извора (катастра) загађивања;
8) праћење и анализу здравственог стања становништва и
процену ризика по здравље у вези са утицајима из животне средине, укључујући и процену епидемиолошке ситуације;
9) ширење сазнања и укључивање становништва у акције
унапређења стања животне средине.
За активности у оквиру деловања јавног здравља које се односе на став 1. тачка 1) овог члана (праћење и анализa вода, ваздуха, земљишта и буке у насељеним местима везано за утицаје на
здравље), надлежни су институти и заводи за јавно здравље.
За послове из става 1. тач. 2), 3), 6), 7) и 8) овога члана, надлежни су институти и заводи за јавно здравље за територију за
коју су основани у складу са Законом.
Уколико институт или завод за јавно здравље, надлежан за
територију за коју је основан не испуњава прописане услове у погледу потребних овлашћења, акредитованих метода, обима и врсте
испитивања и других услова дефинисаних од стране учесника у
систему јавног здравља који финансирају предметне активности
исте ће бити поверене другом институту или заводу за јавно здравље из Плана мреже здравствених установа.
1. Праћење и анализa стања животне средине везано за
утицаје на здравље
Члан 4.
У циљу прикупљања података значајних за регистровање и
квантификацију фактора ризика и процену њиховог утицаја на
здравље становништва спроводи се:
1) контролa квалитета воде (површинске и подземне воде,
воде за пиће и рекреацију);
2) мерење квалитета ваздуха;
3) праћење концентрација штетних и опасних материја у земљишту;
4) мерење нивоа буке;
5) мерење вибрација;
6) мерење јонизујућег зрачења;
7) мерење нејонизујућег зрачења;
8) испитивање квалитета отпадних вода;
9) испитивање отпада.
Подаци добијени из праћења и анализе стања животне средине из става 1. тач. 1)–9) овог члана, су основа за процену утицаја
на здравље становништва, а у случају регистровања оболевања и
стања који се могу довести у везу са факторима ризика из животне
средине и за израду процене ризика.
Праћење, анализа и извештавање о стању животне средине
спроводи се у складу са законом којим се уређује наведена област.
2. Праћење и контрола квалитета и здравствене исправности
воде за пиће и процена утицаја на здравље становништва
Члан 5.
Праћење и контрола квалитета и здравствене исправности воде за пиће спроводи се у циљу давања стручног мишљења о могућности коришћења воде за пиће, на основу резултата
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лабораторијског испитивања, узимајући у обзир одредбе законске
регулативе која ближе уређује ову област и релевантне међународно признате препоруке и додатне критеријуме.
Под додатним критеријумима подразумевају се подаци о:
1) санитарно-хигијенском и грађевинско-техничком стању
објеката и инфраструктуре водоснабдевања;
2) стању зона санитарне заштите изворишта;
3) примењеним техничко-технолошким поступцима за пречишћавање и дезинфекцију воде, као и о другим предузетим мерама за постизање и очување здравствене исправности воде за пиће;
4) обучености особља ангажованог у процесима производње
и дистрибуције воде за пиће;
5) динамици и обиму контроле здравствене исправности воде
за пиће у претходном периоду;
6) присуству спољњег стручног надзора;
7) други подаци од значаја за процену могућности коришћења воде за пиће.
Стручно мишљење о квалитету и здравственој исправности
воде за пиће, односно о могућности коришћења воде за пиће, садржи предлог мера за побољшање у случају регистрованих одступања.
Процену квалитета и здравствене исправности воде за пиће у
складу са законом обављају институти и заводи за јавно здравље
за територију за коју су основани.
Контрола квалитета и здравствене исправности воде за пиће,
обавља се у складу са законом.
3. Праћење и контролa здравствене исправности животних
намирница и предмета опште употребе
Члан 6.
Праћење и контролa здравствене исправности животних намирница и предмета опште употребе у циљу надзора, у смислу
процене утицаја на здравље становништва, спроводи се кроз посебне програме министарства надлежног за послове здравља и
јединице локалне самоуправе у сарадњи са институтима и заводима за јавно здравље као носиоцима активности у систему јавног
здравља.
Институт или завод за јавно здравље за територију за коју је
основан спроводи програмске активности у сарадњи са јединицом
локалне самоуправе, односно министарства надлежног за послове
здравља у погледу праћења и контроле квалитета организоване колективне исхране осетљивих популационих група, са циљем очувања и унапређења здравља и смањења епидемиолошких ризика
повезаних са храном.
4. Дезинфекција, дезинсекција, дератизација и праћење
присуства штетних организама
Члан 7.
Дезинфекција, дезинсекција и дератизација спроводе се у
циљу одржавања хигијене и смањења, заустављања раста и размножавања или потпуног уклањања присуства микроорганизама,
штетних зглавкара и глодара, на простору и у објектима у складу
са законом.
Праћење присуства штетних организама подразумева праћење биолошких чинилаца из животне средине који својом појавом
или бројношћу, у складу са својим епидемиолошким карактеристикама и значајем, могу угрозити здравље становништва.
5. Контрола санитарно хигијенских услова у објектима
Члан 8.
Контрола испуњености санитарно-хигијенских услова у
објектима у којима се обавља: здравствена делатност, делатност
производње и промета животних намирница и предмета опште
употребе, делатност јавног снабдевања становништва водом за
пиће, угоститељска делатност, пружање услуга одржавања хигијене, неге и улепшавања лица и тела и немедицинских естетских интервенција којима се нарушава интегритет коже, делатност социјалне заштите, васпитно-образовна делатност, делатност културе,
физичке културе, спорта и рекреације, делатност јавног саобраћаја
и др. спроводи се у складу са законом.

17. мај 2019.
6. Давање мишљења о документима просторног и
урбанистичког планирања у делу који се односи на здравље
становништва
Члан 9.
У односу на значај услова и начина уређења простора и изградње на одређеној територији, у документа просторног и урбанистичког планирања уграђују се елементи друштвене бриге за
јавно здравље у складу са законом.
У оквиру обједињене процедуре за издавање потребних
услова за изградњу, узимају се у обзир могући утицаји планираних намена објеката на здравље становништва.
За објекте чија намена на директан или индиректан начин
може имати значајне утицаје на здравље становништва на одређеној територији као што су: индустријски комплекси, складишта
штетних и опасних материја, саобраћајна инфраструктура, производне делатности и сл., као и за објекте здравствене заштите,
јавног снабдевања водом за пиће, производњу и промет животних
намирница и предмета опште употребе и друге објекте који подлежу санитарном надзору, издају се услови у погледу испуњења законом прописаних критеријума и дефинисања мера за превенцију
штетних утицаја на здравље.
Мишљења о документима просторног и урбанистичког планирања и документима у оквиру обједињене процедуре за изградњу, у
вези са могућим утицајима на здравље, издају територијално надлежни институти и заводи за јавно здравље, а за објекте који подлежу
санитарном надзору санитарни инспектор у складу са законом.
7–8. Процена ризика по здравље становништва на основу
регистра извора (катастра) загађивања, а у вези са
факторима ризика из животне средине, укључујући и процену
епидемиолошке ситуације
Члан 10.
Процена ризика по здравље становништва у вези са присуством фактора ризика из животне средине, било да су они регистровани праћењем и анализом стања животне средине или на
основу података из регистра извора загађивања спроводи се у
складу са законом и међународно признатим научним сазнањима,
препорукама, стандардима и директивама.
Процена ризика по здравље подразумева:
1) идентификацију опасности по здравље људи у вези са присуством фактора ризика у животној средини, на основу резултата праћења и анализе стања животне средине (члан 5. став 1. тач.
1)–9) овог правилника), података из регистра загађивања и постојећих научних доказа;
2) опис опасности по здравље људи у складу са научним доказима и међународно признатим препорукама, стандардима и директивама;
3) процену изложености становништва у складу са међународно признатим методама заснованим на подацима о броју становника (званични национални статистички подаци) одабраног подручја
и утврђене концентрације или присуства загађујућих материја (фактора ризика) у животној средини за исто одабрано подручје;
4) опис (процену нивоа) ризика по здравље становништва на
основу међународно признатих метода (квалитативне, семиквантитативне и квантитативне).
Члан 11.
На основу података добијених реализацијом праћења и анализе стања животне средине, регистра извора загађивања, извештаја о
анализи здравственог стања становништва на територији јединице
локалне самоуправе, и других података у вези са присуством фактора ризика из животне средине на предметној територији, Савет
за здравље разматра значај истих и по потреби, у оквиру предлога
плана јавног здравља, иницира израду студије процене ризика по
здравље становништва, везано за специфичне факторе ризика.
У случају постојања фактора ризика из животне средине заступљеног на територији више јединица локалне самоуправе и од већег
јавноздравственог значаја Национални савет за јавно здравље иницира израду студије процене ризика на нивоу републике, аутономне
покрајине, односно територије више јединица локалних самоуправа.
Израда студије процене ризика по здравље становништва
у вези са присуством фактора ризика из животне средине се поверава територијално надлежном институту или заводу за јавно
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здравље на локалном нивоу, а за територију више јединица локалне самоуправе институту или заводу за јавно здравље надлежном
за територију аутономне покрајине, односно Републике Србије.
У циљу израде студије процене ризика на здравље становништва институт или завод за јавно здравље формира и координира
рад интерсекторског стручног тима, састављеног од стручњака из
различитих области значајних за мултидисциплинарни приступ
изради студије процене ризика.
Након израде студије процене ризика на здравље становништва наставља се анализа ризика, размена информација са заинтересованим странама и предузимање мера у циљу управљања ризиком, превенције и смањења штетних утицаја на здравље.
Члан 12.
У кризним и ванредним ситуацијама, као и у случају настанка догађаја који у кратком временском року могу или су већ довели
до контаминације воде, ваздуха, земљишта и животних намирница, чиме је угрожено здравље људи и животна средина на одређеној територији, институт или завод за јавно здравље у складу
са својим надлежностима и опремљеношћу потребним ресурсима, на начин дефинисан у члану 4. овог правилника, у сарадњи са
надлежним институцијама и телима, врши теренска испитивања,
узорковања медијума животне средине, лабораторијске анализе и
даје стручно тумачење у циљу брзе процене угрожености здравља
људи, са предлогом мера за смањење утицаја и наставак праћења.
Процена епидемиолошке ситуације у редовним и ванредним
приликама спроводи се у складу са законом.
9. Ширење сазнања и укључивање становништва у акције
унапређења стања животне средине
Члан 13.
У складу са дефинисаним начелима и областима деловања
јавног здравља, имајући у виду усмереност на становништво у целини и активности у оквиру промоције здравља, превенције болести, адаптације становништва на климатске промене и решавање
других јавноздравствених проблема, носиоци и учесници у систему јавног здравља активно учествују у ширењу сазнања и укључивању становништва у акције унапређења стања животне средине.
Активности из става 1. овог члана спроводе се на свим нивоима друштвене бриге за јавно здравље, кроз размену информација,
подршку образовању и програмске активности које имају за циљ
едукацију становништва и укључивање у акције за очување и унапређење стања животне средине.
Члан 14.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
У Београду, 16. априла 2019. године
Број 119-01-00244/2018-07
Министар здравља,
асс. др Златибор Лончар, с.р.
Број 110-00-00123/1/2018-09
Министар заштите животне средине,
Горан Триван, с.р.
Број110-00-202/2018-01
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,
проф. др Зорана Михајловић, с.р.

1944

На основу члана 109. став 2. Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18),
Mинистар заштите животне средине доноси

П РА В И Л Н И К
о критеријумима за ослобођење од плаћања накнаде за
коришћење заштићеног подручја
Члан 1.
Овим правилником прописују се критеријуми за ослобођење од плаћања накнаде корисника заштићеног подручја чије
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активности непосредно доприносе унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности заштићеног подручја.
Члан 2.
Критеријуми за ослобођење од плаћања накнаде су активности корисника заштићеног подручја које доприносе:
1) унапређењу стања, презентацији и промоцији вредности
заштићеног подручја;
2) укупном очувању биолошке, геолошке и предеоне разноврсности и животне средине;
3) очувању културно-историјских вредности и традиције
(фолклора, светковина, етнопроизвода и др.), подизању културног
нивоа и демографској обнови;
4) ширењу образовно-васпитног и научног рада, јачању квалитета просветног рада и ширењу свести о потреби заштите.
Члан 3.
Активности из члана 2. овог правилника су:
1) учешће у активним мерама заштите у сарадњи са управљачем заштићеног подручја;
2) активности на спровођењу противпожарних мера;
3) научно-стручна истраживања;
4) активности на одржавању чистоће и уредности заштићеног подручја;
5) снимање прилога који су у функцији промоције заштићеног подручја;
6) организовање манифестација које доприносе презентацији
заштићеног подручја;
7) спровођење едукативних програма чији је основ заштита
природе и заштићено подручје;
8) организовање образовних и истраживачких кампова, школа у природи које се тематски баве заштићеним подручјем;
9) друге активности за које управљач заштићеног подручја
процени да позитивно утичу на унапређење стања заштићеног подручја, промоцију и презентацију.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-16/2019-04
У Београду, 11. априла 2019. године
Министар,
Горан Триван, с.р.

1945

На основу члана 11. став 4. Закона о путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон),
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

П РА В И Л Н И К
о садржини и форми извештаја о извршеној контроли и
оцени стања јавних путева
Члан 1.
Овим правилником прописује се садржина и форма годишњег и петогодишњег извештаја о извршеној контроли и оцени
стања јавних путева (у даљем тексту: извештај).
Члан 2.
Поједини изрази употребљени у овом правилнику имају следеће значење:
1) оцена стања јавног пута је свеобухватна провера и техничка оцена стања елемената јавног пута;
2) провера безбедности саобраћаја на путу је независна, формална и систематска провера елемената постојећег пута са аспекта
безбедности саобраћаја.
Члан 3.
Управљач јавног пута води годишњи извештај у електронској
форми са прегледним табеларним приказом, који садржи следеће
податке:
1) ознаку јавног пута;
2) ознаку деонице;
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3) стационажу почетка и краја прегледаног одсека јавног
пута;
4) врсту коловоза;
5) стање коловоза на свим саобраћајним површинама, паркинг просторима и аутобуским стајалиштима у путном земљишту;
6) стање система за одводњавање;
7) стање банкина, косина насипа и усека, путног земљишта;
8) стање трупа пута (појава слегања, одрона или клизања терена);
9) стање саобраћајне сигнализације и опреме пута;
10) стање путних објеката (мостови, тунели, галерије, потпорни и обложни зидови);
11) стање саобраћајних површина намењених кретању пешака и бициклиста (тротоари, пешачке стазе и бициклистичке стазе у
путном земљишту);
12) датум последње грађевинске интервенције и врсту интервенције (редовно одржавање, ургентно одржавање, рехабилитација, реконструкција);
13) описну оцену стања елемената јавног пута из овог става:
добро, средње добро, лоше, веома лоше, односно за путне објекте: добро, прихватљиво, неповољно, лоше, веома лоше, опасно.
Управљач општинског пута и улице поред података из става
1. овог члана у извештај уноси и податке о стању саобраћајних површина у зонама школа на општинским путевима и улицима, као и
на државним путевима који се поклапају са улицама у насељима.

(5) подаци о броју саобраћајних трака,
(6) стање коловоза,
(7) временски услови,
(8) ограничење брзине,
(9) препреке на путу;
4) подаци о броју погинулих и повређених лица у саобраћајној незгоди;
5) подаци о непосредним учесницима саобраћајне незгоде:
(1) старост,
(2) пол,
(3) држављанство,
(4) ниво алкохолисаности,
(5) коришћење елемената пасивне заштите;
6) подаци о возилима:
(1) врста возила,
(2) тип и марка возила,
(3) година производње,
(4) држава регистрације возила;
7) подаци о саобраћајној незгоди:
(1) тип саобраћајне незгоде,
(2) маневар возила;
8) подаци о времену пријављивања незгоде и времену доласка увиђајне екипе:
(1) време када је незгода пријављена,
(2) време доласка увиђајне екипе на лице места.

Члан 4.
Управљач држaвног пута води петогодишњи извештај о извршеној контроли и оцени стања државних путева у форми прегледног табеларног приказа са подацима из члана 3. овог правилника
и списком државних путева I реда на којима је извршена провера
елемената пута са аспекта безбедности саобраћаја у складу са законом.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-00047/2019-03
У Београду, 10. маја 2019. године
Министар,
проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

Број 344-08-4989/2019-03
У Београду, 9. маја 2019. године
Министар,
проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

1947

На основу члана 13. став 8. Закона о државној припадности и
упису пловила („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 18/15 и 83/18),
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре доноси

П РА В И Л Н И К

1946

На основу члана 91. став 5. Закона о путевима („Службени
гласник РС”, бр. 41/18 и 95/18 – др. закон),
Министар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре уз
сагласност министра унутрашњих послова доноси

П РА В И Л Н И К
о садржини извештаја о саобраћајним незгодама
Члан 1.
Овим правилником прописује се садржина извештаја о саобраћајним незгодама.
Члан 2.
Извештај из члана 1. овог правилника садржи најмање следеће податке:
1) локација саобраћајне незгоде:
(1) место,
(2) општина,
(3) пут (ознака, деоница, стационажа) или улица и број,
(4) GPS координате;
2) датум и време саобраћајне незгоде;
3) подаци о путу:
(1) пут у насељу или ван насеља,
(2) категорија пута,
(3) тип раскрснице, уколико се незгода догодила у раскрсници,
(4) саобраћајна сигнализација (саобраћајни знакови и ознаке
на путу) и јавно осветљење,

о измени Правилника о условима, поступку издавања
и начину одређивања имена, ознака, ENI броја, MMSI
броја, позивног знака и регистарских бројева за
идентификацију пловила
Члан 1.
У Правилнику о условима, поступку издавања и начину
одређивања имена, ознака, ENI броја, MMSI броја, позивног знака и регистарских бројева за идентификацију пловила („Службени
гласник РС”, број 64/16), члан 3. мења се и гласи:
„Члан 3.
Захтев за одређивање имена, односно ознаке пловила унутрашње пловидбе, садржи податке о власнику, о основним техничким
карактеристикама пловила, о намени пловила и луци уписа.
Уз захтев из става 1. овог члана за пловило које је уписано у
уписник Републике Србије прилаже се:
1) извод из уписника;
2) потврдa Управе за утврђивање способности бродова за
пловидбу да пловило испуњава захтеве техничких правила за статутарну сертификацију пловила унутрашње пловидбе, уколико је
пловило грађено или преправљано под надзором Управе.
Уз захтев из става 1. овог члана за пловило које се први пут
уписује у уписник Републике Србије прилаже се:
1) исправа којом се доказује право својине на броду;
2) потврда органа који води страни уписник бродова да је
брод брисан у том уписнику, ако се тај брод преноси из страног
уписника у уписник Републике Србије;
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3) сведочанство о способности брода за пловидбу;
4) исправе којима се доказује право да брод буде уписан у
уписник Републике Србије, ако је власник брода страно физичко
или правно лице;
5) исправе којима се доказује испуњеност услова прописаних
прописом којим се прописује највиша допуштена старост бродова
за упис у један од уписника бродова;
6) доказ о уплаћеној административној такси.
Захтев за одређивање имена, односно ознаке поморског пловила, садржи податке о власнику, основним техничким карактеристикама пловила, намени пловила и луци уписа.
Уз захтев из става 4. овог члана за поморско пловило које се
први пут уписује у уписник Републике Србије прилаже се:
1) исправа којом се доказује право својине на броду;
2) исправа о техничким подацима поморског брода, ради његовог уписа у уписник бродова коју издаје призната организација,
са исправама да је поморски брод технички прихватљив за упис у
одговарајући уписник поморских бродова;
3) потврда органа који води страни уписник бродова да је
брод брисан у том уписнику, ако се тај брод преноси из страног
уписника у уписник Републике Србије;
4) исправе којима се доказује право да брод буде уписан у
уписник Републике Србије, ако је власник брода страно физичко
или правно лице;
5) записи о прегледима и друге информације који се односе
на безбедност брода;
6) информације о неотклоњеним недостацима или друге информације које се односе на безбедност брода;
7) исправе којима се доказује испуњеност услова прописаних
прописом којим се прописује највиша допуштена старост бродова
за упис у један од уписника бродова.
Исправе које се прилажу уз захтев из ст. 3. и 5. овог члана
прилажу се у оригиналу и прилажу се и фотокопије оригиналних
исправа, на којој ће службено лице потврдити да се фотокопије
слажу са оригиналом.
Уз исправе састављене на страном језику, које се прилажу уз
захтев за одређивање имена, односно ознаке пловила, прилаже се
оверени превод на српском језику.”
Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 110-00-98/2019-06
У Београду, 10. маја 2019. године
Министар,
проф. др Зорана З. Михајловић, с.р.

1948

На основу члана 4. став 4. Уредбе о енергетски угроженом
купцу („Службени гласник РС”, бр. 113/15 и 59/18),
Министар рударства и енергетике доноси

П РА В И Л Н И К
о усклађеним износима оствареног укупног месечног
прихода домаћинства, као услова за стицање статуса
енергетски угроженог купца
Члан 1.
Овим правилником утврђују се износи oствареног укупног
месечног прихода домаћинства, усклађени са индексом потрошачких цена у претходних шест месеци на основу података Републичког завода за статистику, као услова за стицање статуса енергетски
угроженог купца.
Усклађени износи из става 1. овог члана износе:
1) до 14.644,97 динара за домаћинства са једним чланом;
2) до 21.322,75 динара за домаћинства са два и три члана;
3) до 27.996,16 динара за домаћинства са четири и пет чланова;
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4) до 35.206,75 динара за домаћинства са шест и више чла-

Члан 2.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи
Правилник о усклађеним износима оствареног укупног месечног
прихода домаћинства, као услова за стицање статуса енергетски
угроженог купца („Службени гласник РСˮ, број 88/18).
Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, a примењује се
од 1. јуна 2019. године.
Број 110-00-00030/2019-04
У Београду, 6. маја 2019. године
Министар,
Александар Антић, с.р.

1949

На основу члана 34. Закона о запаљивим и горивим течностима и запаљивим гасовима („Службени гласник РС”, брoj 54/15),
Министар унутрашњих послова доноси

П РА В И Л Н И К
о изменама и допунама Правилника о техничким
нормативима за безбедност од пожара и експлозија
станица за снабдевање горивом превозних средстава
у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих
привредних и спортских ваздухоплова
Члан 1.
У Правилнику о техничким нормативима за безбедност од
пожара и експлозија станица за снабдевање горивом превозних
средстава у друмском саобраћају, мањих пловила, мањих привредних и спортских ваздухоплова („Службени гласник РС”, број
54/17) после члана 3. додаје се члан 3а који гласи:
„Члан 3а
Ако се врши доградња или реконструкција објекта станице
за снабдевање горивом и/или инсталација, опреме и уређаја на том
објекту, одредбе овог правилника примењују се само на део станице или објекта и/или инсталација, опреме и уређаја који су предмет доградње или реконструкције.
Доградњом или реконструкцијом из става 1. овог члана не
сме се умањити пожарна безбедност постојеће станице и/или инсталација, опреме и уређаја на том објекту.”
Члан 6. мења се и гласи:

Члан 2.

„Члан 6.
Зоне опасности извора опасности станице дате су у следећој
табели:
ИЗВОР ОПАСНОСТИ

ЗОНА
ДИМЕНЗИЈЕ ЗОНА ОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТИ

Подземни складишни
резервоар за течна
горива
Зона 0

Унутрашњост резервоара, унутрашњост коморе за постављање
резервоара (уколико постоји) и
унутрашњост окна са директним
и индиректним утакањем и/или
прикључцима који се у нормалном
режиму периодично отварају ради
мерења и/или узорковања

Зона 1

Простор 1,0 m од габарита окна
мерено у свим правцима

Зона 2

Простор изнад околног терена ширине 4,0 m мерено хоризонтално од
габарита окна и висине 0,5 m мерено
од нивоа тла
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ИЗВОР ОПАСНОСТИ
Место за претакање
течних горива из аутоцистерне у резервоар
станице када постоји
систем за сакупљање
пара током допуне
резервоара
Место за претакање
течних горива из аутоцистерне у резервоар
станице када не постоји
систем за сакупљање
пара током допуне
резервоара
Подземни складишни
резервоар за течни
нафтни гас

Место за претакање
течног нафтног гаса из
аутоцистерне у резервоар станице током допуне
резервоара

Пумпе и компресори
за претакање течног
нафтног гаса
Уређај за точење горива
са паронепропусним
преградама

Уређај за точење горива
без паронепропусних
преграда

Одушни цевовод и
вентил
Сепаратор и технолошки
канал за прихват зауљених вода

17. мај 2019.
ЗОНА
ДИМЕНЗИЈЕ ЗОНА ОПАСНОСТИ
ОПАСНОСТИ
Зона 1

Простор 1 m од прикључног уређаја
на аутоцистерни мерено у свим правцима до нивоа тла

Зона 2

Простор 4,0 m мерено хоризонтално
од прикључног уређаја на аутоцистерни, висине 1,0 m мерено од нивоа тла
и сферни простор око отвора на врху
ауто цистерне полупречника 1,0 m

Зона 1

Простор 1,5 m од прикључног уређаја
на аутоцистерни мерено у свим правцима до нивоа тла

Зона 2

Простор 6,0 m мерено хоризонтално
од прикључног уређаја на аутоцистерни, висине 1,0 m мерено од нивоа тла
и сферни простор око отвора на врху
ауто цистерне полупречника 1,5 m

Зона 0

Унутрашњост резервоара

Зона 1

Унутрашњост окна са прикључцима
и простор 1,5 m од габарита окна
мерено у свим правцима

Зона 2

Простор изнад околног терена ширине 4,0 m мерено хоризонтално од
габарита окна и висине 0,5 m мерено
од нивоа тла

Зона 1

Простор 1,5 m од прикључног уређаја
на станици и прикључног уређаја на
аутоцистерни мерено у свим правцима до нивоа тла

Зона 2

Простор 4,0 m мерено хоризонтално
од прикључног уређаја на станици и
прикључног уређаја на аутоцистерни,
висине 1,0 m мерено од нивоа тла

Зона 1

Простор 2,5 m од габарита пумпе или
компресора мерено у свим правцима
до нивоа тла

Зона 1

Унутрашњост уређаја и простор око
габарита уређаја 0,2 m и висине од
нивоа паронепропусне преграде до
нивоа тла, односно до нивоа воде

Зона 2

Простор око габарита уређаја 2,5 m
мерено хоризонтално и висине 1,0 m
од нивоа тла, односно од нивоа воде

Зона 1

Унутрашњост уређаја и простор око
габарита уређаја 0,2 m мерено у свим
правцима и висине до нивоа тла,
односно до нивоа воде

Зона 2

Простор око габарита уређаја 2,5 m
мерено хоризонтално и висине 1,0 m
од нивоа тла, односно од нивоа воде

Зона 1

Сферни простор око завршетка одушног цевовода и вентила, полупречника 3,0 m и висине до нивоа тла

Зона 0

Унутрашњост сепаратора и унутрашњост коморе за постављање
сепаратора (уколико постоји)

Зона 1

Унутрашњост окна и технолошких
канала и сферни простор око завршетка одушног цевовода и вентила
полупречника 1,0 m

Зона 2

Простор изнад околног терена ширине 2,0 m мерено хоризонтално од
габарита окна и висине 0,5 m мерено
од нивоа тла и простор изнад околног
терена ширине 0,5 m мерено хоризонтално од габарита технолошког
канала висине 0,3 m од нивоа тла

У случају када је мерна и комуникационо-информатичка
опрема смештена у посебном кућишту изнад кућишта у коме се
налази остала опрема уређаја за точење горива, и ако су ова два
кућишта одвојена паронепропусном преградом у складу са прописима којима је ближе уређена област уређаја за точење горива,
тада се сматра да се та мерна и комуникационо информатичка
опрема налази у зони сигурности.
Графички приказ зона опасности из овог члана дат је у Прилогу 1, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.”

Члан 7. мења се и гласи:

Члан 3.

„Члан 7.
Станица мора бити изграђена тако да се зоне опасности извора станице не распростиру ван граница парцеле станице, при чему
се распростирање зона опасности може ограничити изградњом
зида од негоривих грађевинских производа.
Изузетно од става 1. овог члана распростирање зона опасности не мора се ограничити у односу на границу парцеле јавне
намене – саобраћајнице, зелене површине, парка, водотока и сл.
површина на којима није дозвољена градња.
Зона опасности се не може распростирати унутар објекта за
смештај запосленог особља и унутар пратеће зграде из члана 8.
овог правилника.
Изузетно од става 3. овог члана, ако зона опасности „2” обухвата простор објеката из става 3. овог члана, морају се предузети
мере за ограничење распростирања зоне изградњом зида од негоривог материјала, а уколико постоје улазна врата, она морају бити
непропусна и опремљена уређајем за држање у стално затвореном
положају.
У зонама опасности не смеју се налазити канализациони
отвори за одвођење атмосферског талога, јаме и отворени канали
за каблове и цевоводе.
Изузетно, у зони опасности „2” могу се налазити канализациони отвори технолошке канализације само ако су повезани са
сепаратором зауљених вода.”
Члан 9. мења се и гласи:

Члан 4.

„Члан 9.
Станица мора бити изграђена тако да њени извори опасности
(осим сепаратора, технолошког канала за прихват зауљених вода,
одушног цевовода и вентила, прикључних уређаја на аутоцистерни) буду удаљени:
1) најмање 5,0 m од границе парцеле;
2) најмање 3,0 m од границе парцеле јавне намене (саобраћајнице, зелене површине, парка, водотока и сл. површина на којима
није дозвољена градња);
3) најмање 20 m од габарита стамбених, стамбено-пословних,
пословно-стамбених и пословних објеката површине веће од 2000
m2 или спратности П+4+Пк (Пс) и преко и објеката јавне намене;
4) најмање 5,0 m од зида зграда на другом месту непоменутих, а које не припадају станици ако то посебним прописом није
другачије уређено;
5) најмање 40,0 m од колосека за парну вучу и 20,0 m од колосека за дизел или електричну вучу (мерено од спољне ивице пружног појаса);
6) најмање 15 m од надземних водова електровуче градског
превоза (тролејбуса, трамваја и сл.);
7) од надземних електричних водова у складу са прописима
из области електричних водова;
8) од гасовода у складу са прописима којима је уређена
област безбедног транспорта и дистрибуције природног гаса.
Удаљеност из става 1. овог члана мери се од окна улазног
отвора подземног резервоара, окна у коме су смештени прикључци за пуњење, прикључног уређаја на станици на месту за претакање течног нафтног гаса из аутоцистерне у резервоар станице,
габарита пумпе и компресора за претакање течног нафтног гаса и
габарита уређаја за точење горива.”
Члан 5.
У члану 10. додаје се став 2. који гласи:
„Изузетно од става 1. овог члана, уређај за точење, технолошки канал и окно сепаратора могу се поставити и на растојању 2,5
m од зида објекта односно зграде из става 1. овог члана.”

17. мај 2019.
Члан 6.
У члану 14. став 2. мења се и гласи:
„Уређајима за снабдевање горивом погонских резервоара, у
смислу овог правилника, сматрају се уређаји за точење горива у
чијем кућишту могу бити смештени мерачи протока са или без импулсних давача, пумпа за гориво и сл., а ван кућишта савитљива
цев са пиштољем и аутоматским запорним органом, који морају
имати исправе о усаглашености у складу са прописима који уређују ту област.”
Члан 7.
Члан 24. мења се и гласи:
„Члан 24.
У објекту за смештај запосленог особља могу се налазити
простори за смештај особља, помоћне просторије (гардероба, санитарни чвор и сл.), простори за малопродају робе широке потрошње, уља, мазива, средстава против замрзавања, средстава
ауто-козметике, запаљивих и горивих течности у оригиналним
паковањима, као и простор намењен за пружање услуга исхране
и пића површине мање од 70 m2 и у којем борави мање од 50 лица.
У објекту за смештај запосленог особља могу се држати уља,
мазива, средства против замрзавања и средства ауто-козметике,
пакована појединачно у херметички затвореним посудама запремине до 5 l.
У објекту за смештај запосленог особља може се сместити
највише 200 l запаљивих и горивих течности и највише 1.000 l течности чија је тачка паљења преко 100 °C.”
Члан 8.
Члан 27. мења се и гласи:
„Члан 27.
Место за претакање горива је посебно одређено и уређено
место за претакање горива из једне аутоцистерне у подземни резервоар станице са којег се у случају пожара или експлозије не
очекује угрожавање суседних делова објекта, других суседних
објеката, околине и земљишта других власника и не сматра се
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претакалиштем у смислу прописа којим је уређена област изградње постројења за запаљиве и гориве течности и ускладиштавања и
претакања запаљивих и горивих течности.
За време претакања горива из ауто-цистерне у подземни резервоар станице, простор око ауто-цистерне и око окна у коме су
смештени прикључци за пуњење резервоара мора бити под сталном контролом запосленог особља и обезбеђен од пожара.
Ауто-цистерна се спаја на прикључак подземног резервоара
на начин којим се обезбеђује поузданост спојева односно испуњеност прописаних захтева у погледу непропусности, електропроводљивости, отпорности на механичке, хемијске и друге утицаје.
За време претакања горива, ауто-цистерна мора бити спојена
са системом за уземљење резервоара.
За време претакања горива, мотор ауто-цистерне мора бити
угашен, а ауто-цистерна закочена ручном кочницом и обезбеђена
од покретања подметачима постављеним под точкове.
Изузетно од става 5. овог члана на претакалишту течног
нафтног гаса смеју се употребљавати мотори са унутрашњим сагоревањем за погон пумпи и компресора, само ако су у саставу
ауто-цистерни и снабдевени хватачем варница на издувној цеви
мотора.”
Члан 9.
Назив Главе ⅤⅠ. мења се и гласи:
„VI. Завршне одредбе”
Члан 37. брише се.

Члан 10.

Члан 11.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
01 број 1914/19-11
У Београду, 7. маjа 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с.р.
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категорија Хронично 2, са количинама оних опасних супстанци
које су наведене у одељку „Е”, ставке „Е1” и „Е2”, у Табели 2.
Одредбе овог правилника примењују се ако је било који од
збирова добијених из става 2. тач. 1)–3) овог члана већи или једнак 1.

П РА В И Л Н И К

Члан 5.
Количине опасних супстанци на основу којих се одређују
обавезе израде Плана заштите од удеса из члана 1. овог правилника су максималне количине које су присутне или могу бити присутне у било ком тренутку у постројењу, односно комплексу.
Када је опасна супстанца смештена на више места у постројењу, односно комплексу, појединачне количине те врсте опасне
супстанце се сабирају и чине полазну количину на основу које се
утврђује обавеза израде Плана заштите од удеса.

На основу члана 64. став 4. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС”, брoj 87/18),
Министар унутрашњих послова доноси

о врсти и количини опасних супстанци на основу којих
се сачињава План заштите од удеса
Члан 1.
Овим правилником прописује се врста и количина опасних
супстанци на основу којих се сачињава План заштите од удеса и
предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање утицаја
удеса на живот и здравље људи, економију, екологију и друштвену
стабилност и животну средину.
Опасна супстанца, у смислу овог правилника, јесте супстанца дефинисана прописом Европске уније којим се уређује контрола опасности од удеса који укључује опасне супстанце.
Члан 2.
Овај правилник се не примењује на станице за снабдевање
горивом моторних возила.
Члан 3.
План заштите од удеса израђује се на основу врсте и количине опасних супстанци утврђених у Табели 1 – Листа опaсних
супстанци и њихових граничних количина и Табели 2 – Листа категорија опасних супстанци и њихових граничних количина, које
су дате у Прилогу – Листа опaсних супстанци и њихових граничних количина и Листа категорија опасних супстанци и њихових
граничних количина који је одштампан уз овај правилник и чини
његов саставни део.
Члан 4.
Поред критеријума из члана 3. овог правилника, у изради
Плана заштите од удеса користи се додатни критеријум, у случају
када ниједна од опасних супстанци у постројењу није присутна у
количинама које су дате у Прилогу – Табела 1. и Табела 2, изражен
кроз следећу формулу:

Ако је збир:
q1/Q1 + q2/Q2 + q3/Q3 + q4/Q4 + q5/Q5 + ...≥ 1
где је qx – количина опасне супстанце х у
постројењу,
QX – најнижа прописана гранична количина за
опасну супстанцу из Табела 1. или Табела 2.
Правило из става 1. овог члана примењује се три пута, ради
оцене опасности по здравље људи, физичких опасности и опасности по животну средину и то:
1) за сабирање количина оних опасних супстанци које су
наведене у Табели 1. и класификоване у класу опасности: акутна
токсичност, категорија 1, 2 или 3 (инхалационо) или специфична
токсичност за циљни орган – једнократна изложеност (Спец. токс.
– ЈИ), категорија 1, са количинама оних опасних супстанци које су
наведене у одељку „Н”, ставке од „Н1” до „Н3” у Табели 2;
2) за сабирање количина оних опасних супстанци које су наведене у Табели 1. и класификоване у класу опасности: експлозиви, запаљиви гасови, запаљиви аеросоли, оксидујући гасови,
запаљиве течности, самореактивне супстанце и смеше, органски
пероксиди, самозапаљиве течности и чврсте супстанце, оксидујуће течности и чврсте супстанце, са количинама оних опасних
материја које су наведене у одељку „Р” ставке од „Р1” до „Р8” у
Табели 2;
3) за сабирање количина оних опасних супстанци које су наведене у Табели 1. и класификоване у класу опасности по водену
животну средину, категорија Акутно 1, категорија Хронично 1 или

Члан 6.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о врстама и количинама опасних материја, објектима и
другим критеријумима на основу којих се сачињава План заштите
од удеса и предузимају мере за спречавање удеса и ограничавање
утицаја удеса на живот и здравље људи, материјална добра и животну средину („Службени гласник РС”, брoj 48/16).
Члан 7.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
01 број 3636/19-3
У Београду, 9. маја 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с.р.

Прилог
ЛИСТА ОПАСНИХ СУПСТАНЦИ И ЊИХОВИХ
ГРАНИЧНИХ КОЛИЧИНА И ЛИСТА КАТЕГОРИЈА
ОПАСНИХ СУПСТАНЦИ И ЊИХОВИХ ГРАНИЧНИХ
КОЛИЧИНА
Супстанце и смеше, класификују се у складу са Законом о хемикалијама („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12
и 25/15) и прописима донетим на основу овог закона.
Смеша се третира на исти начин као супстанца, под условом
да је у оквиру граничних концентрација прописаних према њеним
својствима која су предмет прописа којима се уређују класификација, паковање и обележавање хемикалија, осим када је посебно
наведен њен процентуални састав или други опис.
Супстанце и смеше, на које се не примењују прописи о класификацији, паковању и обележавању хемикалија, укључујући отпад, али које су присутне или могу бити присутне у постројењу,
односно комплексу и које, под условима који постоје у постројењу,
односно комплексу, имају или могу имати иста својства у погледу
могућности изазивања удеса, привремено се сврставају у најсличнију категорију опасности или именовану опасну супстанцу, која
је обухваћена овим правилником.
Када је супстанца или смеша, класификована у више класа
и/или категорија опасности којима одговарају различите граничне
количине, примењује се најнижа гранична количина прописана у
овом правилнику. Међутим, приликом примене додатних критеријума из члана 4. овог правилника, примењује се најнижа гранична
количина за сваку групу категорија из члана 4. став 2. тач. 1)–3),
прописана за одговарајућу класификацију.
Табела 1.
Листа опасних супстанци и њихових граничних количина
Р.Б.

ОПАСНЕ СУПСТАНЦЕ [CAS БРОЈ]

ГРАНИЧНЕ КОЛИЧИНЕ
У ТОНАМА
од

до

1.

Амонијак безводни[7664-41-7]

1

< 50

2.

Амонијум-нитрат (напомена 1)

1000

< 5000
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3.

Амонијум-нитрат (напомена 2)

500

< 1250

4.

Амонијум-нитрат (напомена 3)

200

< 350

5.

Амонијум-нитрат (напомена 4)

5

< 10

6.

Калијум-нитрат (напомена 5)

3000

< 5000

7.

Калијум-нитрат (напомена 6)

800

< 1250

8.

Арсен пентоксид, арсенатна (V) киселина и/или
њене соли [1303-28-2]

0,5

<1

9.

Бром [7726-95-6]

10

< 20

10. Хлор [7782-50-5]

1

< 10

11. Једињења никла у облику праха која се могу
удахнути (никл-моноксид никл-диоксид, никл-сулфид триникл-дисулфид, диникл-триоксид

0,5

<1

12. Етиленимин [151-56-4]

5

< 10

13. Флуор [7782-41-4]

5

< 10

14. Формалдехид (концентрација ≥ 90%) [50-00-0]

1

<5

15. Водоник [1333-74-0]

1

<5

16. Хлороводоник (течни гас) [7647-01-0]

1

<25

17. Алкили олова

1

<5

18. Течни запаљиви гасови, категорија 1 или 2
(укључујући ТНГ) и природни гас (види напомену 7)

20

< 50

19. Ацетилен [74-86-2]

1

<5

20. Етилен оксид [75-21-8]

1

<5

21. Пропилен оксид [75-56-9]

1

<5

22. Метанол [67-56-1]

200

< 500

23. Кисеоник [7782-44-7]

100

< 200

24. 2,4-Толуендиизоцијанат [584-84-9]
2,6- Толуендиизоцијанат [91-08-7]

1

< 10

25. Карбонилдихлорид (фозген) [75-44-5 ]

0

< 0,3

26. Арсин (Арсен трихидрид) [7784-42-1]

0

< 0,2

27. Фосфин (фосфор трихидрид) [7803-51-2]

0

< 0,2

25. Сумпор-триоксид [7446-11-9]

10

< 15

26. Деривати нафте и алтернативна горива:
1000
а) бензини и примарни бензини
б) керозини (укључујући горива за млазне
авионе)
в) гасна уља (укључујући дизел гориво, уља за
ложење у домаћинству и мешавине гасних уља)
г) тешка уља за ложење;
д) алтернативна горива која служе за исте намене
и са сличним својствима у погледу запаљивости
и опасности по животну средину као и производи
из тачака а) до г)

< 2500

27. Бор трифлуорид [7637-07-2]

1

<5

28. Водоник сулфид [7783-06-4]

1

<5

29. Пиперидин [110-89-4]

20

< 50

30. Бис (2-диметиламиноетил) (метил) амин [303047-5]

20

< 50

31. 3-(2-Етилхексилокси) пропиламин [5397-31-9]

20

< 50

32. Смеше (*) натријум хипохлорита класификоване
као опасност по водену животну средину, категорија Акутно 1 [H400] које садрже мање од 5%
активног хлора и нису класификоване ни у једну
другу категорију опасности наведену у Табели 2.
Правилника.
________________
(*)Под условом да смеша у одсуству натријум
хипохлорита не би била класификована као
опасност по водену животну средину, категорија
Акутно 1 [Н400]

100

< 200

33. Пропиламин (види напомену 8) [107-10-8]
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нитрат са фосфатом и/или поташом) која имају способност самоодрживе разградње према УН испитивању у кориту (види УН Приручник о испитивањима и критеријумима, Део III. пододељак 38.2.),
и код којих је садржај азота који потиче од амонијум нитрата:
1) између 15,75%1 и 24,5%2 масених и која или не садрже
више од 0,4% укупно запаљивих/органских материја или која имају одговарајућу отпорност на детонацију у складу са прописима о
амонијум нитратним ђубривима са високим садржајем азота;
2) 15,75% масених или мање и неограничен садржај запаљивих материја.
2. Амонијум нитрат (1250/5000): квалитета као за ђубрива
Ово се примењује на проста ђубрива на бази амонијум нитрата и на сложена/комбинована ђубрива на бази амонијум нитрата
која имају одговарајућу отпорност на детонацију у складу са прописима о амонијум нитратним ђубривима са високим садржајем
азота и код којих је удео азота који потиче од амонијум нитрата:
1) више од 24,5%, масених, осим за смеше простих ђубрива
на бази амонијум нитрата са доломитом, кречњаком и/или калцијум карбонатом од најмање 90% чистоће,
2) више од 15,75% масених за смеше амонијум нитрата и
амонијум сулфата,
3) више од 28%3 масених за смеше простих ђубрива на бази
амонијум нитрата са доломитом, кречњаком и/или калцијум карбонатом од најмање 90% чистоће.
3. Амонијум нитрат (350/2500): технички
Ово се примењује на амонијум нитрат и смеше амонијум нитрата код којих је удео азота који потиче од амонијум нитрата:
1) између 24,5% и 28% масених и који не садржи више од
0,4% запаљивих супстанци,
2) више од 28% масених и који не садржи више од 0,2% запаљивих супстанци.
Такође се примењује на водене растворе амонијум нитрата у
којима је концентрација амонијум нитрата већа од 80% масених.
4. Амонијум нитрат (10/50): „неспецифични” материјал
и ђубрива која немају одговарајућу отпорност на детонацију.
Ово се примењује на:
1) материјал који се одбацује у току производног процеса и
на амонијум-нитрат и смеше амонијум нитрата, проста ђубрива на
бази амонијум нитрата и сложена ђубрива на бази амонијум нитрата означена у напоменама 2 и 3, које крајњи корисници враћају
или су вратили произвођачу, привременом складишту или постројењу за поновну обраду, рециклажу или третман ради безбедне
употребе, јер више не испуњавају услове из напомена 2 и 3;
2) ђубрива из напомена 1 1) и 2 која немају одговарајућу отпорност на детонацију.
5. Калијум нитрат (5000/10000):
Ово се примењује на комбинована ђубрива на бази калијум
нитрата (у куглицама/гранулама), која имају иста опасна својства
као и чисти калијум нитрат.

200

< 500

34. Терц-бутилакрилат (види напомену 8) [1663-39-4] 100

< 200

35. 2-Метил-3-бутеннитрил (види напомену 8)
[16529-56-9]

200

< 500

36. Тетрахидро-3,5-диметил-1,3,5,-тиадиазин-2-тион
(дазомет) (види напомену 8) [533-74-4]

50

< 100

37. Метил акрилат (види напомену 8) [96-33-3]

200

< 500

38. 3-Метилпиридин (види напомену 8) [108-99-6]

200

< 500

39. 1-Бром-3-хлорпропан (види напомену 8) [10970-6]

200

< 500

1 CAS број је наведен индикативно

НАПОМЕНЕ за Табелу 1:
1. Амонијум нитрат (5000/10000): ђубрива која имају способност самоодрживе разградње.
Ово се примењује на сложена/комбинована ђубрива на бази
амонијум нитрата (сложена/комбинована ђубрива садрже амонијум

6. Калијум нитрат (1250/5000):
Ово се примењује на комбинована ђубрива на бази калијум
нитрата (у облику кристала), која имају иста опасна својства као и
чисти калијум нитрат.
7. Прерађен биогас
Прерађен биогас се може класификовати под редни број 18.
Табела 1, када је обрађен у складу са важећим стандардима за пречишћен и прерађен биогас, чиме се обезбеђује квалитет који је једнак квалитету природног гаса, укључујући садржај метана, и који
садржи максимално 1% кисеоника.
8. У случајевима када ова опасна супстанцa потпада под
категорију Р5а Запаљиве течности или Р5b Запаљиве течности, примењују се најмање граничне количине.

––––––––
1
удео азота 15,75% масених који потиче од амонијум-нитрата који одговара 45%
амонијум-нитрату
2
удео азота 24,5% масених који потиче од амонијум-нитрата који одговара 70%
амонијум-нитрату
3
удео азота 28% масених који потиче од амонијум-нитрата који одговара 80%
амонијум-нитрату
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Табела 2.
Листа категорија опасних супстанци и њихових граничних
количина
Гранична количина
у тонама

КАТЕГОРИЈЕ ОПАСНОСТИ
Одељак „Н” – ОПАСНОСТ ПО ЗДРАВЉЕ

од

до

„Н1” АКУТНА ТОКСИЧНОСТ, категорија 1, сви
путеви излагања

0,5

<5

„Н2” АКУТНА ТОКСИЧНОСТ
– категорија 2, сви путеви излагања
– категорија 3, инхалационо (види напомену 1)

25

< 50

„Н3” СПЕЦИФИЧНА ТОКСИЧНОСТ ЗА ЦИЉНИ
ОРГАН-ЈЕДНОКРАТНА ИЗЛОЖЕНОСТ
Спец. токс. – ЈИ категорија 1
Одељак „Р” – ФИЗИЧКЕ ОПАСНОСТИ

25

< 50

„Р1а” ЕКСПЛОЗИВИ (види напомену 2)
– Нестабилни експлозиви или
– Експлозиви, подкласа 1.1, 1.2, 1.3, 1.5 или 1.6, или
– Супстанце или смеше које имају експлозивна
својства према методи A.14 која је дата у прописима којима се уређују методе испитивања опасних
својстава хемикалија (види напомену 3) и нису класификоване у класу опасности: органски пероксиди
или самореактивне супстанце и смеше

5

< 10

„Р1b” ЕКСПЛОЗИВИ (види напомену 2)
Експлозиви, подкласа 1.4 (види напомену 4)

25

< 50

„Р2” ЗАПАЉИВИ ГАСОВИ
Запаљиви гасови, категорија 1 или 2

5

< 10

„Р3а” ЗАПАЉИВИ АЕРОСОЛИ (види напомену 5.1) 25(нето)
Запаљиви аеросоли, категорија 1 или 2, који садрже
запаљиве гасове, категорија 1 или 2 или запаљиве
течности, категорија 1

< 150 (нето)

„Р3b” ЗАПАЉИВИ АЕРОСОЛИ
500(нето)
(види напомену 5.1)
Запаљиви аеросоли, категорија 1 или 2, који не
садрже запаљиве гасове, категорија 1 или 2 нити
запаљиве течности, категорија 1 (види напомену 5.2)

< 5000(нето)

„Р4” ОКСИДУЈУЋИ ГАСОВИ
Оксидујући гасови, категорија 1

25

< 50

„Р5а” ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ
– Запаљиве течности, категорија 1, или
– Запаљиве течности, категорија 2 или 3 које се
одржавају на температури изнад њихове тачке
кључања, или
– Друге течности чија је тачка паљења ≤ 60 °C, које
се одржавају на температури изнад њихове тачке
кључања (види напомену 12)

5

< 10

„Р5b” ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ
– Запаљиве течности, категорија 2 или 3 код којих
посебни услови процеса, као што су висок притисак
или висока температура, могу створити опасности
од великог удеса, или
– Друге течности са тачком паљења ≤ 60 °C код
којих посебни услови процеса, као што су висок
притисак или висока температура, могу створити
опасности од великог удеса (види напомену 6)

10

< 50

„Р5c” ЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ
Запаљиве течности, категорија 2 или 3, које нису
обухваћене под Р5а ни Р5b

500

Одељак „О” – ДОДАТНЕ ОПАСНОСТИ
„О1” Супстанце или смеше којима је додељено
додатно обавештење о опасности EUH014

50

< 100

„О2” Супстанце и смеше које у контакту са водом
ослобађају запаљиве гасове, категорија 1

50

< 100

„О3” Супстанце и смеше којима је додељено додатно 25
обавештење о опасности EUH029

< 50

НАПОМЕНЕ за Табелу 2:
1. Опасне супстанце које припадају класи опасности акутна
токсичност, категорија 3, перорално (H 301), спадају под одељак
„H2” АКУТНА ТОКСИЧНОСТ у оним случајевима када се не
могу класификовати нити на основу акутне инхалационе токсичности, нити на основу акутне дермалне токсичности, на пример
услед недостатка убедљивих података о инхалационој и дермалној
токсичности.
2. Kласа опасности ЕКСПЛОЗИВИ обухвата и експлозивне
производе, у складу са прописима којима се уређују хемикалије.
Ако је количина експлозивне супстанце или смеше у експлозивном производу позната, та количина се узима у обзир за потребе
овог правилника. Ако количина експлозивне супстанце или смеше
у експлозивном производу није позната, за потребе овог правилника цео производ се третира као експлозив.
3. Испитивање експлозивних својстава супстанци и смеша је
неопходно само ако се скрининг процедуром у складу са прописима којима се уређује класификација хемикалија4 утврди да би
супстанца или смеша могла имати експлозивна својства.
4. Ако је експлозив који је класификован у подкласу 1.4 распакован или препакован, сврстава се под одељак P1a, осим ако се у
складу са прописима којима се уређују хемикалије утврди да опасност тог експлозива још увек одговара подкласи 1.4.
5. Запаљиви аеросоли
5.1. Запаљиви аеросоли класификовани према прописима којима се уређују аеросолни распршивачи као „Веома запаљиви” и
„запаљиви” аеросоли, одговарају класи опасности запаљиви аеросоли, категорија 1 или 2, респективно, према прописима којима се
уређују хемикалије.
5.2. За коришћење овог одељка мора се документовати да
аеросолни распршивач не садржи запаљиви гас, категорија 1 или
2, нити запаљиву течност, категорија 1.
6. У складу са прописом којим се уређује класификација хемикалија, течности са тачком паљења вишом од 35 °C не морају да
буду класификоване у Категорију 3, уколико су испуњени услови
из тог прописа. Ово међутим не важи под условима као што су
висока температура или притисак, и стога су такве течности обухваћене овим одељком.
––––––––
4
Детаљнија упутства о изузимању од обавезе испитивања могу се наћи у прописима којима се уређују методе испитивања опасних својстава хемикалија
(Метода A.14).

< 5000

1951

„Р6а” САМОРЕАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ И СМЕ5
ШЕ и ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ
Самореактивне супстанце и смеше, тип А или В, или
Органски пероксиди, тип А или В

< 10

„Р6b” САМОРЕАКТИВНЕ СУПСТАНЦЕ И СМЕШЕ и ОРГАНСКИ ПЕРОКСИДИ
Cамореактивне супстанце и смеше, тип C, D, E или
F или Oргански пероксиди, тип C, D, E или F

10

< 50

„Р7” САМОЗАПАЉИВЕ ТЕЧНОСТИ И ЧВРСТЕ
СУПСТАНЦЕ Самозапаљиве течности, категоријa 1
Самозапаљиве чврсте материје, категоријa 1

10

< 50

П РА В И Л Н И К

„Р8” ОКСИДУЈУЋЕ ТЕЧНОСТИ И ЧВРСТЕ
СУПСТАНЦЕ Оксидујуће течности, категоријa 1,
2 и 3, или Оксидујуће чврсте супстанце и смеше,
категоријa 1, 2 и 3
Одељак „Е” – ОПАСНОСТ ПО ЖИВОТНУ
СРЕДИНУ

10

< 50

о начину вођења Регистра привредних друштава и
правних лица која рукују опасним супстанцама

„Е1” ОПАСНОСТ ПО ВОДЕНУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
– категорија Акутно 1, или
– категорија Хронично 1

50

< 100

„Е2” ОПАСНОСТ ПО ВОДЕНУ ЖИВОТНУ СРЕДИНУ
категорија Хронично 2

50

< 200

На основу члана 67. став 3. Закона о смањењу ризика од катастрофа и управљању ванредним ситуацијама („Службени гласник
РС”, број 87/18),
Министар унутрашњих послова доноси

Члан 1.
Овим правилником ближе се прописује израда и начин вођења Регистра привредних друштава и других правних лица која
рукују опасним супстанцама (у даљем тексту: Регистар).
Регистар израђује и води надлежна унутрашња организациона јединица Министарства унутрашњих послова (у даљем тексту:
Министарство) на основу Плана заштите од удеса и службених
евиденција.

17. мај 2019.
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Члан 2.
Регистар садржи податке о:
1) привредном друштву и другом правном лицу,
2) врсти и количини опасних материја (складишне капацитете),
3) насталим удесима,
4) расположивим средствима и опреми за заштиту и интервенисање,
5) прегледу сагласности и предузетим мерама у контроли
примене прописа,
6) друге податке од значаја за процену вероватноће настанка
удеса.
Члан 3.
Регистар се води у јединственој електронској бази података.
Регистар воде уже организационе јединице Сектора за ванредне ситуације.
Ажурирање података у Регистру врши се до краја фебруара
текуће године за претходну годину.
Подаци за вођење и ажурирање Регистра достављају се на
прописаним обрасцима (Обрасци 1−5) организационој јединици
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надлежној за управљање ризиком у Сектору за ванредне ситуације, до краја марта текуће године за претходну годину.
Обрасци 1−5 одштампани су уз овај правилник и чине његов
саставни део.
Члан 4.
Даном ступања на снагу овог правилника престајe да важи
Правилник о садржају и начину вођења Регистра привредних
друштава и других правних лица која рукују опасним материјама
(„Службени гласник РС”, број 53/13).
Члан 5.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
01 број 3671/19-3
У Београду, 3. маја 2019. године
Министар,
др Небојша Стефановић, с.р.
Образац 1.

ПОДАЦИ
О ПРИВРЕДНОМ ДРУШТВУ И ДРУГОМ ПРАВНОМ ЛИЦУ
ОПШТИ ПОДАЦИ
1.

Назив привредног друштва и другог правног лица

2.

Одговорно лице у правном лицу: Име и презиме, телефон, факс, електронска адреса

3.

Шифра делатности, матични број и ПИБ

4.

Адреса седишта привредног друштва

5.

Адреса комплекса привредног друштва за који је израђен План заштите од удеса

6.

Подаци о одговорном лицу/лицима која воде и/или су одговорна за производни
процес и делове производног процеса на комплексу привредног друштва (име и
презиме, функција, телефон, мејл адреса);

7.

Карактеристике локације и окружења

7.1. Списак објеката за производњу и складиштење (сировине, репроматеријал, готови производи и отпад), енергетска постројења, пратећи објекти (управна зграда,
објекти за одмор и исхрану радника и др.), транспортни путеви унутар локације
7.2. Насељеност и густина становања на удаљености не мањој од 1.000 m од границе
локације
7.3. Повредиви објекти на удаљености не мањој од 1.000 m од границе локације, (просветне, здравствене, државне институције, културна добра, електро енергетска постројења, спортске хале, тржни центри, производња и складиштење воде и хране,
транспорт робе и превоз путника, места на којима се окупља већи број људи и
др.)
8.

Прибављене сагласности и мишљења надлежних органа са аспекта заштите од
пожара и експлозија, заштите животне средине и безбедности и здравља на раду

9.

Структура и број запослених, укупно и по технолошким целинама

Образац 2.
ПОДАЦИ О ВРСТИ И КОЛИЧИНИ ОПАСНИХ МАТЕРИЈА
(Попуњава надлежна организациона јединица)
Ред.
бр.

Хемијски назив

ЦАС/УН

Назив по међународно признатој
номенклатури ИУПАЦ

Тривијални –
уобичајени назив

Максималне количине које су присутне или могу
бити присутне у било ком тренутку на комплексу (т)

Примедба

Образац 3.
ПОДАЦИ О НАСТАЛИМ УДЕСИМА
(Попуњава надлежна организациона јединица)
Подаци о удесима који су се догодили на комплексу привредног друштва и другог правног лица од његовог оснивања.
1.

Подаци о месту и времену удеса: адреса постројења, објекат у оквиру постројења,
дан и време настанка удеса

2.

Узроци удеса

3.

Подаци о типу удеса (експлозија, пожар, испуштање опасних супстанци и др.)

4.

Подаци о врсти и количини опасних супстанци које су учествовале у удесу
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5.

Обим последица у постројењу односно комплексу (смртни исход, теже повреде,
лакше повреде, тежа и лакша тровања и хоспитализација лица из састава постројења и из састава интервентних снага локалне заједнице и др.)

6.

Обим последица лица изван постројења односно изван комплекса (евентуални
смртни исход, теже повреде, лакше повреде, тежа и лакша тровања, хоспитализација и др.)

7.

Оштећење објеката у постројењу

8.

Оштећење објеката изван постројења

9.

Обим последица по животињски и биљни свет у околини

10.

Утицај на инфраструктуру (водовод, електричну мрежу, гасовод, саобраћај, телефонске везе и сл.)

11.

Загађења земљишта, водотокова и подземних вода

12.

Процењена висина материјалне штете

13.

Реализоване мере одговора на удес

Образац 4.
ПОДАЦИ О РАСПОЛОЖИВИМ СРЕДСТВИМА И ОПРЕМИ ЗА ЗАШТИТУ И ИНТЕРВЕНИСАЊЕ
(Попуњава надлежна организациона јединица)
Опрема и средстава заштите у одговору на удес

Врста

1.

Врста и количина опреме противпожарне заштите и система за дојаву и гашење пожара

2.

Врста и количина опреме индивидуалне и колективне техничке заштите:
– специјална заштитна опрема за људе који учествују у гашењу пожара, заштитна изолациона
одела;
– заштитно одело за рад са опасним материјама;
– средстава индивидуалне заштите.

3.

Средства прве помоћи и медицинске заштите

4.

Средства за заустављање даљег тока хемијског удеса и ширења негативних ефеката (средства
за претакање, адсорпцију, неутрализацију, деконтаминацију и др.)

5.

Навално/комбиновано возило

6.

Ауто-цистерне за превоз опасних материја

7.

Возило са прахом

8.

Ауто-механичке лестве

9.

Техничко возило

10.

Прикључна возила/приколице

11.

Остала ватрогасна возила

12.

Моторне преносне пумпе

13.

Електропреносне пумпе

14.

Пумпе за агресивне материје

15.

Електроагрегати

16.

Опрема за заптивање

17.

Опрема за детекцију и дозиметрију

18.

Изолациони апарати

19.

Радио веза

20.

Телефон

Количина

Врста

Количина

Врста

Количина

Образац 5.
ПОДАЦИ О ПРЕГЛЕДУ САГЛАСНОСТИ И ПРЕДУЗЕТИМ МЕРАМА У КОНТРОЛИ ПРИМЕНЕ ПРОПИСА
(Попуњава надлежна организациона јединица)
Назив привредног
друштва и другог
правног лица

Добијене сагласности на План
заштите од удеса и сагласности
на ажуриран План (унети бројеве
Решења и датуме)

Датум тестирања Плана и датум
евентуалног ажурирања Плана
након тестирања

Датум инспекцијског надзора
и наложене мере за отклањање
недостатака

Примедба

17. мај 2019.
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На основу члана 75. став 5. 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 оцењивању ученика у основном образовању и
васпитању
Предмет Правилника
Члан 1.
Овим правилником утврђују се начин, поступак и критеријуми оцењивања успеха из обавезних предмета, изборних програма, активности и владања и друга питања од значаја за оцењивање
ученика и одраслих у основном образовању и васпитању (у даљем
тексту: ученик).
Сврха и принципи оцењивања ученика
Члан 2.
Оцењивање је саставни део процеса наставе и учења којим
се обезбеђује стално праћење остваривања прописаних исхода и
стандарда постигнућа ученика, а за ученике са сметњама у развоју
и инвалидитетом прилагођених циљева, садржаја и исхода у савладавању индивидуалног образовног плана.
Оцењивање је континуирана педагошка активност која позитивно утврђује однос према учењу и знању и подстиче мотивацију
за учење.
Оцењивањем се ученик оспособљава за објективну процену
сопствених постигнућа и постигнућа других ученика, за постављање личних циљева током процеса учења, развија се систем
вредности и обезбеђује се поштовање општих принципа система образовања и васпитања утврђених законом којим се уређују
основе система образовања и васпитања (у даљем тексту: Закон).
Принципи оцењивања, у смислу овог правилника, јесу:
1) објективност у оцењивању према утврђеним критеријумима;
2) релевантност оцењивања;
3) коришћење разноврсних техника и метода оцењивања;
4) правичност у оцењивању;
5) редовност и благовременост у оцењивању;
6) оцењивање без дискриминације и издвајања по било ком
основу;
7) уважавање индивидуалних разлика, потреба, узраста,
претходних постигнућа ученика и тренутних услова у којима се
оцењивање одвија.
Формативно и сумативно оцењивање
Члан 3.
Ученик се оцењује из обавезних предмета, изборних програма, активности (пројектне наставе и слободних наставних активности) са и без модула и владања, у складу са Законом, посебним
законом и овим правилником.
Праћење развоја, напредовања и остварености постигнућа
ученика у току школске године обавља се формативним и сумативним оцењивањем.
Формативно оцењивање, у смислу овог правилника, јесте редовно праћење и процена напредовања у остваривању прописаних
исхода, стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру обавезног
предмета, изборних програма, активности (пројектне наставе и
слободних наставних активности) са и без модула, као и праћење
владања ученика. Формативно оцењивање садржи повратну информацију о остварености прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања у оквиру предмета, изборних програма, активности са и без модула, предузете активности од стране наставника
за унапређивање постигнућа ученика, процена њихове делотворности и јасне и конкретне препоруке за даље напредовање.
Формативне оцене се по правилу евидентирају у педагошкој
документацији наставника, у складу са овим правилником и најчешће се односе на редовно праћење напретка постигнућа ученика,
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начин како учи, степен самосталности у раду, начин остваривања
сарадње у процесу учења са другим ученицима и други подаци о
ученику битни за праћење.
Сумативно оцењивање, у смислу овог правилника, јесте
вредновање постигнућа ученика на крају програмске целине или
на крају полугодишта из обавезног предмета, изборних програма,
активности и владања.
Оцене добијене сумативним оцењивањем у првом разреду су
описне и на крају полугодишта, односно школске године исказују
се као напредовање ученика у остваривању исхода, ангажовање и
препорука. Оцене добијене сумативним оцењивањем у осталим
разредима су по правилу бројчане.
Сумативне оцене се евидентирају у прописаној евиденцији о
образовно-васпитном раду (у даљем тексту: дневник), а могу бити
унете и у педагошку документацију, у складу са овим правилником.
Оцена ученика
Члан 4.
Оцена представља објективну и поуздану меру напредовања
и развоја ученика, као и ангажовања ученика и његове самосталности у раду.
Оцена је описна и бројчана.
Оцена је и показатељ квалитета и ефикасности рада наставника и школе у остваривању прописаних исхода и стандарда постигнућа.
Оцена је јавна и саопштава се ученику одмах по добијању, са
образложењем. Образложење оцене садржи препоруку које активности ученик треба да предузме у даљем раду.
У првом разреду основног образовања и васпитања, у току
школске године, ученик се оцењује описном оценом из обавезног
предмета, изборних програма и активности (пројектне наставе).
У оквиру предмета, у првом разреду, у току школске године,
описном оценом изражава се напредовање у остваривању прописаних исхода.
Од другог до осмог разреда, у току школске године, ученик
се оцењује описно и бројчано из обавезног предмета, изборних
програма и активности (пројектне наставе и слободних наставних
активности) и владања.
Бројчана оцена из обавезног предмета и изборног програма
други страни језик је: одличан (5), врло добар (4), добар (3), довољан (2) и недовољан (1). Оцена недовољан (1) је непрелазна.
Успех ученика из изборних програма и то: верска настава и
грађанско васпитање, матерњи језик/говор са елементима националне културе и активности (пројектне наставе и слободних наставних активности) оцењује се описно и то: истиче се, добар,
задовољава.
Члан 5.
Ученик се оцењује најмање четири пута у полугодишту, а ако
је недељни фонд часова обавезног предмета, изборног програма и
активности један час најмање два пута у полугодишту.
Ученику који није оцењен најмање четири пута из обавезног
предмета и изборног програма други страни језик у току полугодишта, односно најмање два пута у току полугодишта уколико је
недељни фонд обавезног предмета, изборног програма и активности један час, не може да се утврди закључна оцена.
Ученикa који редовно похађа наставу и извршава школске
обавезе, а нема прописани број оцена у полугодишту, наставник
је дужан да оцени на посебно организованом часу у току трајања
полугодишта уз присуство одељењског старешине, педагога или
психолога.
Одељењски старешина је у обавези да редовно прати оцењивање ученика и указује предметним наставницима на број прописаних оцена које ученик треба да има у полугодишту ради утврђивања закључне оцене.
Ученику се не може умањити оцена из обавезног предмета,
изборних програма и активности (пројектне наставе и слободних
наставних активности) због односа ученика према ваннаставним
активностима или непримереног понашања у школи.
Оцењивање из обавезног предмета: музичка култура, ликовна култура, физичко и здравствено васпитање, обавља се полазећи од ученикових способности, степена спретности и умешности.
Уколико ученик нема развијене посебне способности, приликом
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оцењивања узима се у обзир индивидуално напредовање у односу
на сопствена претходна постигнућа и могућности, а нарочито се
узима у обзир ангажовање ученика у наставном процесу.
Ученик, његов родитељ, други законски заступник има право
да поднесе приговор у складу са Законом.
Бројчана оцена ученика обавезног предмета и изборног
програма други страни језик
Члан 6.
Ученик се оцењује бројчано из обавезних предмета и изборног програма други страни језик, у складу са законом и овим правилником.
Бројчана оцена из обавезних предмета и изборног програма
други страни језик, у току школске године, утврђује се на основу
следећих критеријума: оствареност исхода, самосталност и ангажовање ученика.
Оцену одличан (5) добија ученик који:
− у потпуности показује способност трансформације знања и
примене у новим ситуацијама;
− лако лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
− самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;
− решава проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у потпуности критички рaсуђуje;
− показује изузетну самосталност уз изузетно висок степен
активности и ангажовања.
Оцену врло добар (4) добија ученик који:
− у великој мери показује способност примене знања и
лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
− самостално изводи закључке који се заснивају на подацима;
− решава поједине проблеме на нивоу стваралачког мишљења и у знатној мери критички рaсуђуje;
− показује велику самосталност и висок степен активности и
ангажовања.
Оцену добар (3) добија ученик који:
− у довољној мери показује способност употребе информација у новим ситуацијама;
− у знатној мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe;
− већим делом самостално изводи закључке који се заснивају
на подацима и делимично самостално решава поједине проблеме;
− у довољној мери критички рaсуђуje;
− показује делимични степен активности и ангажовања.
Оцену довољан (2) добија ученик који:
− знања која је остварио су на нивоу репродукције, уз минималну примену;
− у мањој мери лoгички пoвeзуje чињeницe и пojмoвe и искључиво уз подршку наставника изводи закључке који се заснивају на подацима;
− понекад је самосталан у решавању проблема и у недовољној мери критички рaсуђуje;
− показује мањи степен активности и ангажовања.
Недовољан (1) добија ученик који:
− знања која је остварио нису ни на нивоу препознавања и не
показује способност репродукције и примене;
− не изводи закључке који се заснивају на подацима;
− критички не рaсуђуje;
− не показује интересовање за учешће у активностима нити
ангажовање.
Закључна оцена обавезног предмета, изборног програма и
активности
Члан 7.
Закључна оцена из обавезног предмета, изборног програма
и активности (пројектне наставе и слободних наставних активности) утврђује се на крају првог и другог полугодишта, на основу
свих појединачних оцена које су унете у дневник од почетка школске године, а у складу са законом.
Закључна оцена из обавезног предмета за ученика првог разреда је описна и исказује се као напредовање ученика у остваривању исхода, ангажовање и препорука.
У првом разреду закључне оцене из обавезних предмета и из
изборних програма и активности (пројектна настава) уносе се у
ђачку књижицу и ученик прелази у наредни разред.
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Закључна оцена из обавезног предмета за ученика од другог
до осмог разреда је бројчана.
Закључна оцена из изборних програма и активности (слободне наставне активности и пројектна настава) је описна и то:
истиче се, добар и задовољава и не утиче на општи успех ученика, осим из изборног програма други страни језик који се оцењује
бројчано и закључна оцена утиче на општи успех ученика.
Ученика од првог до четвртог разреда у току образовно-васпитног рада, оцењује наставник који изводи наставу, а оцену на
крају полугодишта утврђује одељењско веће на предлог наставника.
Ученика од петог до осмог разреда оцењује предметни наставник у току образовно-васпитног рада, а оцену на крају полугодишта утврђује одељењско веће на предлог предметног наставника.
Када предмет садржи модуле, закључна оцена се изводи на
основу позитивних оцена свих модула у оквиру предмета.
Закључна оцена за успех из обавезног предмета и изборног
програма други страни језик не може да буде већа од највеће појединачне оцене уписане у дневник, добијене било којом техником
провере знања.
Закључна оцена за успех из обавезног предмета и изборног
програма други страни језик, не може да буде мања од:
1) одличан (5), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена најмање 4,50;
2) врло добар (4), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 3,50 до 4,49;
3) добар (3), ако је аритметичка средина свих појединачних
оцена од 2,50 до 3,49;
4) довољан (2), ако је аритметичка средина свих појединачних оцена од 1,50 до 2,49.
Закључна оцена на полугодишту не узима се у обзир приликом утврђивања аритметичке средине из става 10. овог члана, на
крају другог полугодишта.
Ако одељењско веће не прихвати образложени предлог закључне оцене предметног наставника, нову оцену утврђује одељењско веће гласањем.
Утврђена оцена из става 12. овог члана евидентира се у напомени, а у записнику одељењског већа шире се образлаже.
Закључна оцена утврђена на одељењском већу уписује се у
дневник у предвиђену рубрику.
Ученик, његов родитељ, други законски заступник има право
да поднесе приговор у складу са Законом.
Оцењивање ученика који остварују додатну подршку у
образовању
Члан 8.
Ученик коме је услед социјалне ускраћености, сметњи у развоју, инвалидитета, тешкоћа у учењу, ризика од раног напуштања
школовања и других разлога потребна додатна подршка у образовању и васпитању оцењује се на основу ангажовања и степена
остварености циљева и исхода дефинисаних планом индивидуализације и ИОП-ом.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 1,
оцењује се на основу ангажовања и степена остварености исхода,
уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.
Уколико ученик стиче образовање и васпитање по ИОП-у 2,
оцењује се на основу ангажовања и степена остварености прилагођених циљева и исхода, који су дефинисани у персонализованом
плану наставе и учења, уз прилагођавање начина и поступка оцењивања.
Ученику који стиче образовање и васпитање по индивидуалном образовном плану, а не остварује планиране циљеве и исходе,
ревидира се индивидуални образовни план.
Ученик са изузетним способностима који стиче образовање
и васпитање на прилагођен и обогаћен начин, применом индивидуалног образовног плана, оцењује се на основу праћења остваривања прописаних исхода и стандарда постигнућа и ангажовања.
Иницијално процењивање
Члан 9.
На почетку школске године наставник процењује претходна
постигнућа ученика у оквиру одређене области, модула или теме,
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која су од значаја за обавезни предмет, изборни програм и активност (у даљем тексту: иницијално процењивање) у тој школској
години.
Резултат иницијалног процењивања не оцењује се и служи за
планирање рада наставника и даље праћење напредовања ученика.
Начин и поступак оцењивања
Члан 10.
Ученик се оцењује на основу усмене провере постигнућа,
писмене провере постигнућа и практичног рада, а у складу са програмом обавезног предмета, изборног програма и активности. У
току полугодишта најмање једна оцена треба да буде на основу
усмене провере постигнућа ученика.
Ученик се оцењује и на основу активности и његових резултата рада, а нарочито: излагања и представљања (изложба радова,
резултати истраживања, модели, цртежи, постери, дизајнерска решења и др.), учешћа у дебати и дискусији, писања есеја, домаћих
задатака, учешћа у различитим облицима групног рада, рада на
пројектима, збирке одабраних ученикових продуката рада – портфолија, у складу са програмом наставе и учења, односно школским програмом.
Постигнуће ученика из практичног рада, огледа, лабораторијске и друге вежбе, уметничког наступа и спортске активности
оцењује се на основу примене учениковог знања, самосталности,
показаних вештина у коришћењу материјала, алата, инструмената
и других помагала у извођењу задатка, као и примене мера заштите и безбедности према себи, другима и околини, у складу са програмом наставе и учења, односно школским програмом.
Распоред писмених задатака и писмених провера
Члан 11.
Распоред писмених задатака и писмених провера (у даљем
тексту: распоред) дужих од 15 минута уписује се у дневник и објављује се за свако одељење на огласној табли школе и на званичној
интернет страни школе најкасније до краја треће наставне недеље
у сваком полугодишту.
Распоредом може да се планира највише једна провера у
дану, а две у наставној недељи.
Распоред утврђује директор на предлог одељењског већа.
Распоред може да се мења на предлог наставника, уз сагласност одељењског већа. Промену распореда утврђује директор.
Измењени распоред објављује се на исти начин као и распоред.
Одељењски старешина дужан је да прати да се писмени задаци и писмене провере, дуже од 15 минута, остварују у складу са
распоредом и да благовремено указује директору и наставницима
на обавезу поштовања распореда и прописани број провера.
Наставник је дужан да обавести ученике о садржајима програма наставе и учења који ће се писмено проверавати према распореду најкасније пет дана пре провере.
Писмене провере
Члан 12.
Провера постигнућа ученика обавља се на сваком часу.
Писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута обављају се без најаве, а спроводе се ради утврђивања остварености
циља једног или више часова и савладаности дела реализованих
програмских садржаја, односно остварености операционализованих исхода.
Оцена из писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута се не уписују у дневник.
Оцена из писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута евидентира се у педагошкој документацији наставника ради
праћења постигнућа ученика на крају програмске целине или на
крају полугодишта.
Резултати писмене провере постигнућа у трајању до 15 минута могу се узети у обзир приликом утврђивања закључне оцене
ученика, а у најбољем интересу ученика.
Ученик у току часа може да буде само једанпут оцењен за
усмену или писмену проверу постигнућа.
Оцена из писмене провере постигнућа уписује се у дневник
у року од осам радних дана од дана провере, у противном писмена
провера се поништава.
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Ако након писмене провере постигнућа више од половине
ученика једног одељења добије недовољну оцену, писмена провера се поништава за ученика који је добио недовољну оцену.
Оцена са писмене провере може бити поништена и ученику
који није задовољан оценом.
Писмена провера из става 8. овог члана понавља се једанпут
и може да буде организована на посебном часу.
Након поништене писмене провере, а пре организовања поновљене, наставник је дужан да одржи допунску наставу, односно
допунски рад.
Ученик и родитељ има право увида у писани рад, као и право на образложење оцене. Начин остваривања увида у писани рад
школа утврђује у сарадњи са родитељима.
Оцењивање владања ученика
Члан 13.
Владање се оцењује најмање два пута у току полугодишта.
Владање ученика од првог до петог разреда основног образовања и васпитања оцењује се описно у току и на крају полугодишта.
Владање ученика од шестог до осмог разреда основног образовања и васпитања оцењује се описно у току полугодишта, а
бројчано на крају полугодишта.
Закључна оцена из владања ученика из става 2. овог члана
јесте: примерно, врло добро, добро, задовољавајуће и незадовољавајуће, и не утиче на општи успех ученика.
Закључна оцена из владања из става 3. овог члана на крају
првог и другог полугодишта јесте: примерно (5), врло добро (4),
добро (3), задовољавајуће (2) и незадовољавајуће (1) и свака од
наведених оцена утиче на општи успех ученика.
Владање одраслих не оцењује се.
Приликом оцењивања владања сагледава се понашање ученика у целини.
На оцену из владања не утичу оцене из обавезног предмета,
изборних програма и активности (слободне наставне активности и
пројектна настава).
Оцена из владања смањује се због изречене васпитно-дисциплинске мере, а може да се смањи због понашања за које је изречена васпитна мера.
Оцена из владања поправља се на предлог одељењског старешине најкасније на крају полугодишта када се утврди да ученик
показује позитивне промене у свом понашању и прихвата одговорност за своје поступке након појачаног васпитног рада, оствареног
друштвено корисног, односно хуманитарног рада, након изречене
васпитне, односно васпитно-дисциплинске мере.
Ученик, његов родитељ, други законски заступник има право
да поднесе приговор у складу са Законом.
Описна оцена из владања у току полугодишта
Члан 14.
Описна оцена из владања ученика у току полугодишта утврђује се на основу учениковог односа према обавезама и правилима
понашања, нарочито понашања према другим ученицима, запосленима и имовини.
Оцена из става 1. овог члана садржи и васпитну препоруку.
Опис односа према обавезама јесте:
1) у потпуности извршава обавезе у школи;
2) углавном извршава обавезе у школи;
3) делимично извршава обавезе у школи;
4) углавном не извршава обавезе;
5) не извршава обавезе у школи.
Опис понашања према другим ученицима, запосленима и
имовини јесте:
1) представља пример другима својим односом према ученицима, запосленима и имовини;
2) има најчешће коректан однос према ученицима, запосленима и имовини;
3) понекад се непримерено односи према ученицима, запосленима и имовини;
4) често има непримерен однос према ученицима, запосленима и имовини;
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5) најчешће има непримерен однос према ученицима, запосленима и имовини.
Закључна оцена из владања
Члан 15.
Закључну оцену из владања, на предлог одељењског старешине, утврђује одељењско веће.
Закључна оцена из владања утврђује се на основу понашања
ученика у целини, имајући при том у виду и ангажовање ученика
у ваннаставним активностима, у складу са школским програмом
(слободне активности, ученичка задруга, заштита животне средине, заштита од насиља, злостављања и занемаривања, и програми
превенције других облика ризичног понашања, културна активност школе), процењивањем његовог понашања и извршавања
обавеза прописаних законом, а нарочито на основу односа према:
1) школским обавезама;
2) другим ученицима;
3) запосленима школе и других организација у којима се
остварује образовно-васпитни рад;
4) школској имовини, имовини других лица или организација
у којима се остварује настава или поједини облици образовно-васпитног рада и заштити и очувању животне средине.
Ако ученик има изречене васпитне или васпитно-дисциплинске мере, одређен друштвено-користан, односно хуманитарни рад,
њихови ефекти се узимају у обзир приликом утврђивања закључне
оцене из владања.
Оцењивање на испиту
Члан 16.
Оцена на испиту утврђује се већином гласова укупног броја
чланова комисије, у складу са законом.
Ученик, његов родитељ, други законски заступник има право
да поднесе приговор на оцену на испиту, у складу са Законом.
Обавештавање о оцењивању
Члан 17.
На почетку школске године ученици, родитељи, односно други законски заступници обавештавају се о критеријумима, начину,
поступку, динамици, распореду оцењивања и доприносу појединачних оцена закључној оцени из свих обавезних предмета, изборних програма и активности.
Одељењски старешина је обавезан да благовремено, а најмање четири пута у току школске године, на примерен начин обавештава родитеље о постигнућима ученика, напредовању, мотивацији за учење и напредовање, владању и другим питањима од значаја
за образовање и васпитање.
Ако родитељ, односно други законски заступник не долази
на родитељске и индивидуалне састанке, одељењски старешина је
дужан да га благовремено, званично, у писменој форми обавести о
успеху и оценама, евентуалним тешкоћама и изостанцима ученика
и последицама изостајања ученика.
Евиденција о успеху ученика
Члан 18.
Наставник у поступку оцењивања прикупља и бележи податке о постигнућима ученика, процесу учења, напредовању и развоју ученика током године у прописаној евиденцији и својој педагошкој документацији.
Под педагошком документацијом, у смислу овог правилника, сматра се писана документација наставника која садржи: личне податке о ученику и његовим индивидуалним својствима која
су од значаја за постигнућа, податке о провери постигнућа, ангажовању ученика и напредовању, датим препорукама, понашању
ученика и друге податке од значаја за рад са учеником и његово
напредовање.
Завршне одредбе
Члан 19.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи
Правилник о оцењивању ученика у основном образовању и

васпитању („Службени гласник РС”, број 67/13), осим за ученике
који су школске 2019/2020. године трећи, четврти, седми и осми
разред.
За ученике из става 1. овог члана примењује се Правилник о
оцењивању ученика у основном образовању и васпитању („Службени гласник РС”, број 67/13) до завршетка циклуса образовања
и васпитања.
Члан 20.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се
почев од школске 2019/2020. године.
Број 110-00-106/2019-07
У Београду, 25. априла 2019. године
Министар,
Младен Шарчевић, с.р.

1953

На основу члана 22. став 2. Закона о судским вештацима
(„Службени гласник РС”, број 44/10) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и
95/18 – аутентично тумачење), решавајући по захтеву за упис у Регистар правних лица за обављање послова вештачења,
Министар правде доноси

РЕШЕЊЕ
I
Уписује се у Регистар правних лица за обављање послова вештачења „HOUSE OF INDIGO ДОО Суботица” Улица Матка Вуковића број 11/9, број телефона: 063/585-486, за област вештачења
и ужу специјалност: Грађевинарство – високоградња.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Број 740-05-00268/2019-22
У Београду, 2. априла 2019. године
Министар,
Нела Кубуровић, с.р.

1954

На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона
о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана
23. став 2. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр.
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18 – др. закон и 47/18) и члана 136.
Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр.
18/16 и 95/18 – аутентично тумачење),
Министар правде доноси

РЕШЕЊЕ
I
Разрешава се Вукчевић Соња из Београда, Улица др Агостина Нета број 14/33, дужности судског вештака за област економско-финансијску и ужу специјалност: зараде, порези и доприноси.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Број 740-05-00221/2014-22
У Београду, 19. априла 2019. године
Министар,
Нела Кубуровић, с.р.

17. мај 2019.
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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

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Број 740-05-04324/2010-03
У Београду, 3. маја 2019. године
Министар,
Нела Кубуровић, с.р.

РЕШЕЊЕ
I
Разрешава се Златомир Поповић из Пожаревца, Шумадијска
27/8, дужности судског вештака за област економско-финансијску
и ужу специјалност: банкарско пословање.
II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Број 740-05-03020/2010-03
У Београду, 7. маја 2019. године
Министар,
Нела Кубуровић, с.р.

1956

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

РЕШЕЊЕ
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На основу члана 148. став 3. Закона о ветеринарству („Службени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10, 93/12 и 17/19 – др. закон),
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 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 појединих стручних послова ветеринарске инспекције, који је поднела
Ветеринарска станица „VETERINARSKA STANICA DRINA-VET
DOO ROGAČICA”, Рогачица, Бајина Башта,
Вршилац дужности директора Управе за ветерину доноси

РЕШЕЊЕ
1. Утврђује се да Ветеринарска станица „VETERINARSKA
STANICA DRINA-VET DOO ROGAČICA” (у даљем тексту: Ветеринарска станица), Рогачица, Бајина Башта, 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 података која се односи на престанак рада, промену адресе на којој
обавља ветеринарску делатност и кадровску структуру запослених, писмено обавести Управу за ветерину у року од 15 дана од
дана настале промене.
3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”.
Број 011-00-176/2019-09
У Београду, 6. маја 2019. године
В.д. директора,
Емина Милакара, с.р.

I
Разрешава се Бранко Божић из Београда, Улица Љутице Богдана број 2/1, дужности судског вештака за област грађевинарство
и ужу специјалност: геодезија.

УСТАВНИ СУД
1958

Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић и
судије Татјана Бабић, Братислав Ђокић, др Драгана Коларић, др
Тамаш Корхец (Korhecz Tamás), др Милан Марковић, Снежана
Марковић, Мирослав Николић, Милан Станић, мр Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић, др Јован Ћирић, др Милан Шкулић
и др Тијана Шурлан, у поступку по уставној жалби Ж. К. из Чачка,
на основу члана 167. став 4. у вези са чланом 170. Устава Републике Србије, на седници одржаној 4. априла 2019. године, донео је

РЕШЕЊЕ
Одбацује се уставна жалба Ж. К. изјављена против решења
Вишег суда у Чачку Рех. 28/13 од 7. јула 2014. године и решења
Апелационог суда у Крагујевцу Рех ж. 160/14 од 24. новембра
2014. године.
О б р а з л ож е њ е
1. Ж. К. из Чачка изјавио је Уставном суду, 3. фебруара 2014.
године, преко пуномоћника Д. Ј, адвоката из Чачка, заједно са још
осам подносилаца, уставну жалбу против решења Вишег суда у
Чачку Рех. 28/13 од 7. јула 2014. године и решења Апелационог

суда у Крагујевцу Рех ж. 160/14 од 24. новембра 2014. године,
због повреде начела забране дискриминације, права на правично
суђење и права на рехабилитацију, зајемчених одредбама члана
21, члана 32. став 1. и члана 35. Устава Републике Србије. Уставна
жалба је заведена под бројем Уж-826/2015.
Уставни суд је, сагласно члану 43. став 2. Пословника о раду
Уставног суда („Службени гласник РС”, број 103/13), раздвојио
поступке по наведеној уставној жалби, тако што је уставна жалба
подносилаца заведена као девет засебних предмета.
Уставном жалбом се оспоравају решења донета у ванпарничном поступку вођеном ради рехабилитације сада покојне Д. К, у
коме је подносилац уставне жалбе имао процесно својство предлагача, а којима је његов захтев правноснажно одбијен као неоснован.
Подносилац у уставној жалби наводи да су редовни судови
погрешно применили одредбе Закона о рехабилитацији, јер су одбили захтев за рехабилитацију његове мајке, погрешно налазећи
да Република Србија није одговорна за акте којима су извршене
злоупотребе права и злочини на њеној територији према лицима
– њеним држављанима који су имали другачију идеолошку орјентацију од власти, а без судске или друге одлуке.
2. Сагласно одредби члана 170. Устава Републике Србије, којом је уставна жалба установљена као посебно и изузетно правно
средство за заштиту Уставом зајемчених права и слобода, наводи
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уставне жалбе морају правно и чињенично бити утемељени на начин да prima facie указују на сумњу у постојање повреде или ускраћивања означеног уставног права.
3. Оцењујући наводе и разлоге изнете у уставној жалби са
становишта истакнуте повреде права на правично суђење и права
на рехабилитацију, зајемчених одредбама члана 32. став 1. и члана
35. Устава, Уставни суд констатује да подносилац повреду наведених права заснива на тврдњи о наводној незаконитости оспорених
решења којима је његов захтев за рехабилитацију одбијен као неоснован, у прилог чему истиче да су редовни судови приликом доношења оспорених решења погрешно применили одредбе Закона
о рехабилитацији.
Уставни суд констатује да је оспореним решењима одлучивано о томе да ли су се стекли услови за рехабилитацију сада покојне
Д. К, мајке подносиоца уставне жалбе. Редовни судови су, полазећи од одредбе члана 1. став 5. Закона о рехабилитацији („Службени гласник РС”, број 92/11), стали на становиште да, у конкретном
случају, нису испуњени услови за рехабилитацију наведеног лица.
Свој став о неоснованости захтева за рехабилитацију, редовни судови су утемељили на чињеници да из доказа који су током поступка изведени произлази да је покојна Д. К. лишена слободе и
одведена у Бањички логор 12. марта 1943. године а пуштена 20.
августа 1943. године, радњама окупаторских снага, преко квислиншких формација, а да Република Србија према одредбама
Закона о рехабилитацији није одговорна за радње и акције окупаторских снага за време трајања Другог светског рата на територији
Републике Србије. По оцени Уставног суда, оваква образложења
оспорених решења заснована су на уставноправно прихватљивом
и неарбитрерном тумачењу меродавног материјалног права. С обзиром на наведено, Уставни суд сматра да оспореним решењима
нису повређене гаранције права на правично суђење утврђене чланом 32. став 1. Устава, нити последично право подноситељке на
рехабилитацију из члана 35. Устава (видети, између осталих, Решење Уставног суда Уж-5364/2014 од 14. септембра 2015. године).
У вези са истакнутом повредом начела из члана 21. Устава,
Уставни суд указује да се овим чланом не јемчи ниједно посебно (самостално) људско право, већ је реч о основном начелу на
коме, сагласно Уставу, почива остваривање свих Уставом зајемчених људских и мањинских права и слобода. Стога је повреда овог
уставног начела увек акцесорне природе, јер мора бити везана за
истовремено учињену повреду или ускраћивање неког одређеног
уставног права или слободе. У том смислу, да би Уставни суд у поступку по уставној жалби ценио да ли је оспореним појединачним
актима или радњом дошло до дискриминације подносиоца, наводи о учињеној дискриминацији морају бити у вези са повредом
или ускраћивањем означеног људског или мањинског права или
слободе, што у конкретном случају није учињено.
С обзиром на изложено, Уставни суд је, сагласно одредби
члана 36. став 1. тачка 5) Закона о Уставном суду („Службени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11, 18/13 – Одлука УС, 40/15 – др. закон и
103/15), уставну жалбу одбацио, као очигледно неосновану.
4. С обзиром на све изнето, Уставни суд је, на основу одредaбa члана 42а став 1. тачка 5) и члана 46. тачка 9) Закона о Уставном суду, донео Решење као у изреци.
Број Уж-1971/2018
Председник Уставног суда,
Весна Илић Прелић, с.р.
УСТАВНИ СУД СРБИЈЕ
судија др Милан Шкулић
Сагласно издвојено мишљење на решење
Уставног суда број УЖ-1971/2018
Уставни суд Србије је на својој седници одржаној 4. априла
2019. године, донео решење о одбацивању уставне жалбе, која
је изјављена против решења Вишег суда у Чачку Рех. 28/13 од 7.
јула 2014. године и решења Апелационог суда у Крагујевцу Рех ж
160/14 од 24. новембра 2014. године.
Уважавајући право сваког уваженог судије Уставног суда на
сопствени став, изражавам своје неслагање са решењем Уставног
суда број УЖ-1971/2018, донетим већином гласова судија Уставног суда, којим је одбачена уставна жалба, којом се оспорава

правноснажно одбијање захтева за рехабилитацију једне конкретне жртве злочина окупатора и квислинга током Другог светског
рата и окупације Краљевине Југославије.
Гласао сам против предлога решења Уставног суда Србије број
УЖ-1971/2018, истичући да у суштини не сматрам спорном изреку
тог решења, којом је уставна жалба одбачена, иако би иначе, одлука
о одбијању уставне жалбе, односно мериторно решавање начелно
било много адекватније, али да би и такво решење о одбацивању
уставне жалбе могло бити прихватљиво, уколико би његово образложење било целовитије и суштински усмерено не само на чисто
формалне разлоге, већ на указивање на суштину ствари, а то је да
жртвама неспорног злочина, рехабилитација није потребна.
Није ми прихватљиво објашњење Уставног суда који у свом
решењу о одбацивању уставне жалбе број УЖ-1971/2018, сумарно
констатује да су редовни судови за своје ставове дали јасне, прецизне и логичне закључке, засноване на прихватљивој примени и
тумачењу меродавног права на утврђено чињенично стање, те да
тврдње подносиоца уставне жалбе о повреди права на правично
суђење и права на рехабилитацију, зајемчених одредбама члана
32. став 1. и члана 35. Устава нису основане. Наиме, није спорно да нису повређена наведена уставна права подносиоца уставне
жалбе, али сматрам да је таква констатација морала бити другачије и знатно детаљније образложена у одлуци Уставног суда, у
односу на коју издвајам мишљење.
Резоновање Уставног суда који се у образложењу свог решења о одбацивању уставне жалбе, ограничио на стриктно формалну
констатацију да Република Србија према одредбама Закона о рехабилитацији није одговорна за радње и акције окупаторских снага за
време трајања Другог светског рата на територији Републике Србије, сматрам претерано формалним/формалистичким, иако оно само
по себи није погрешно, али ипак није и довољно, како у конкретном
случају, тако што је много важније и из битних начелних разлога.
Наиме, уопште није спорно да Република Србија није одговорна за радње и акције, окупаторских снага и њихових помагача,
за време трајања Другог светског рата на територији Србије, али
упркос томе, из тога ипак не произлази закључак да само и искључиво због тога, захтеве за рехабилитацију жртава окупаторских
снага, као и квислиншких формација током Другог светског рата
и окупације Краљевине Југославије, не треба усвајати, те их треба
одбијати или одбацивати.
Није спорно да не треба усвајати уставне жалбе које се односе на рехабилитацију жртава окупаторских снага и њихових помагача, али не из таквих крајње формалних разлога, као што се то наводи у одлуци Уставног суда у односу на коју издвајам мишљење,
већ зато што такве уставне жалбе суштински немају било каквог
смисла, јер жртвама злочина, вршених у масовним размерама током изразито бруталне окупације, баш никаква формална рехабилитација није ни потребна.
Такво стриктно формално резоновање Уставног суда, без мериторног разматрања проблема (не)рехабилитације у конкретном
случају, што се односи и на друге ситуације када се за жртве злочина окупатора и квислинга, захтева рехабилитација, сматрам погрешним из следећих основних разлога, који се своде на:
1) начелну потребу да се укаже на бесмисленост рехабилитовања жртава злочина окупатора и њихових помагача, што би се
примарно постигло мериторним решавањем предмета уставних
жалби које се тичу таквих рехабилитационих захтева, тако што би
се такве уставне жалбе одбијале, али би се то супсидијарно могло
постићи и решењима о одбацивању таквих уставних жалби, али
само уз њихово адекватније образлагање, навођењем суштинских
разлога који налажу да се такве уставне жалбе не усвајају, као и
2) неопходност детаљног образлагања зашто у конкретном
случају мајци подносиоца уставне жалбе било каква рехабилитација није потребна.
I
Могућност мериторног решавања Уставног суда или
адекватнијег образлагања решења о одбацивању уставне
жалбе
Одлука у предмету по уставној жалби број УЖ-1971/2018, би
из начелних разлога по мом мишљењу требало да буде мериторна.
Са становишта подносиоца уставне жалбе то није од (пре)великог
значаја, јер се његова жалба свакако не усваја, али је ово веома
важно из принципијелних разлога.

17. мај 2019.
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Потпуно је бесмислено одбацивати уставну жалбу уз лаконску тврдњу да Србија не одговара за злочине окупатора и њихових
колаборациониста, јер то уопште и није спорно, али би из такве
констатације чак могао произићи и један ужасан, па донекле и
опасан закључак да би се и те жртве чак могле/морале рехабилитовати, али да то просто није „ствар Србије”, већ оних који су чинили злочине, што би наравно, било апсурдно.
Стога би такве уставне жалбе морале бити одбијане из начелног разлога да жртвама ратних злочина и других злочина окупатора и њихових помагача, рехабилитација уопште није потребна,
што значи, да би се такве одлуке морале доносити и уз једно потпуније образложење. Само се таквом одлуком изражава и пијетет
према жртвама. Тако се испољава и један виши степен респекта
према жртвама злочина окупатора и њихових помагача током Другог светског рата, те се указује не бесмисленост идеје о некаквој
рехабилитацији неспорних жртава.
Није довољно, а није ни добро ограничавати се на крајње
формалне разлоге приликом одлучивања о уставним жалбама које
се односе на рехабилитацију жртава злочина окупатора и њихових колаборациониста, те само наводити да Србија не одговара за
злочине окупатора током Другог светског рата, јер би онда, из тога
произишао, односно могао произићи и крајње наопак закључак
да не само што за те злочине одговара окупатор, а не Република
Србија, већ би жртве таквих злочина ипак могле/требало да буду
рехабилитоване, али да одлуку о томе не може, односно не треба да доносе органи Републике Србије, већ органи неких других
држава, сукцесора некадашњих окупатора Краљевине Југославије.
Ако се само на томе темеље решења о одбацивању таквих уставних жалби (односно одлуке о одбијању таквих захтева у редовном
судском поступку), онда је то потпуно погрешно, а чак мислим и
да је цинично. Суштина је у томе да жртвама злочина окупатора и
његових помагача, односно „квислинга”, баш никаква рехабилитација није потребна.
II
Суштинско образложење зашто у конкретном случају није
потребна рехабилитација
Сматрам да је било неопходно да у свом решењу о одбацивању уставне жалбе коју је поднео Ж.К., тврдећи да је потребна
рехабилитација његове мајке Д.К., Уставни суд посебно морао да
констатује да је сада покојна Д. К., мајка подносиоца уставне жалбе, била жртва злочина окупатора и квислиншких формација, током Другог светског рата.
И само формирање Бањичког логора, у којем је противправно
била заточена сада покојна Д. К., био је елемент и манифестација
злочина окупатора и њихових помагача током Другог светског рата.
Бањички логор је од формирања и током целокупног свог постојања, био део система логора и затвора у окупираној Србији и
уопште у Краљевини Југославији, током Другог светског рата и
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сегмент једног противправног стања створеног окупацијом, која је
подразумевала и систематско вршење злочина од стране окупатора и њихових помагача.
Све жртве злочина окупатора и квислиншких формација у
Србији и уопште, у Краљевини Југославији, током Другог светског рата, како оне које су погубљене, тако и све друге, попут људи
који су лишавани слободе у логорима, мучени, злостављани, противправно затварани, депортовани, присиљавани на принудни рад
и повређивани на друге начине, су самим тим што су многи припадници окупаторских и квислиншких снага правноснажно осуђени за ратне и друге злочине, доживели своју пуну сатисфакцију,
како у историјском смислу, тако и у моралном и правном смислу.
Као жртва злочина, сада покојна Д. К., не само да у формалном смислу нема право на рехабилитацију, већ њој суштински рехабилитација није ни потребна.
Сматрам да би у решењу о одбацивању уставне жалбе у конкретном случају, или што би било боље и адекватније, у одлуци
о одбијању уставне жалбе, Уставни суд морао изразити свој јасан
став да би било не само противправно, већ у једном моралном
смислу крајње цинично сада рехабилитовати жртве масовних и
систематских злочина окупатора и њихових домаћих помагања током Другог светског рата, баш зато што су ти злочини неспорни
како у историјском, тако и у стриктно формално-правном смислу.
Када би се погрешно и непотребно рехабилитовале жртве
злочина окупатора и њихових колаборациониста током Другог
светског рата у Србији, то не само да би било противправно, већ
би то било, како у историјском смислу, тако и у елементарном животном смислу, потпуно бесмислено, па чак и апсурдно, а нарочито с обзиром да су злочини окупатора, попут оних извршених у
Бањичком логору, били систематски и масовни.
Из прихватања као оправданих и таквих рехабилитационих
захтева, попут конкретног који је предмет уставне жалбе број
УЖ-1971/2018, могла би произићи апсурдна и суштински не само
противправна, већ и изразито неморална ситуација, да како су релативно ретки захтеви за рехабилитацију оваквих жртава злочина, те с обзиром да су многе жртве злочина, баш због учињених
злочина остале без потомака, тако да уопште и нема лица која би
покренула поступак њихове „рехабилитације”, један огроман број
жртава злочина остане „нерехабилитован”, а да „рехабилитован”
буде један сасвим мали број жртава у односу на укупан број жртава злочина окупатора и његових помагача током Другог светског
рата. Ова чињеница, а на темељу свега претходно изложеног, представља и основни разлог зашто сам издвојио мишљење у односу
на решење Уставног суда број УЖ-1971/2018, сматрајући да је то
решење морало бити образложено на такав суштински начин, а не
лимитирањем на стриктно формалне разлоге.
У Београду, 9. маја 2019. године
Судија Уставног суда,
др Милан Шкулић, с.р.

П РА В О С У Ђ Е
1959

На основу члана 13. алинеја 2. Закона о Високом савету судства („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 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 судства („Службени гласник РС”,
бр. 29/13, 4/16, 91/16, 24/17 и 7/18),
Високи савет судства у саставу: Драгомир Милојевић, председник Високог савета судства, Бранислава Горавица, Саво Ђурђић,
Александар Пантић, Иван Јовичић, Матија Радојичић и Славица Милошевић Газивода, изборни чланови из реда судија, Петар Петровић,
председник Одбора за правосуђе, државну управу и локалну самоуправу и проф. др Ранко Кеча, изборни члан из реда професора правног
факултета, одлучујући о захтеву за престанак судијске функције Милици Аризановић, судији Вишег суда у Пожаревцу, на седници одржаној 16. априла 2019. године, донео је

ОД Л У КУ
о престанку судијске функције
I
Милици Аризановић, судији Вишег суда у Пожаревцу, престаје судијска функција 31. маја 2019. године, на лични захтев.
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17. мај 2019.

II
Правноснажну одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Број 119-00-1852/2018-01
У Београду, 16. априла 2019. године
Председник Високог савета судства,
Драгомир Милојевић, с.р.

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
1960

На основу члана 8. став 1. тачка 1) и члана 23. став 1. Закона о електронским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр.
44/10, 60/13 – УС, 62/14 и 95/18 – др. закон), члана 259. став 2.
Закона о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18), члана 12. став 1. тачка 1) и члана 16. тачка
4) Статута Регулаторне агенције за електронске комуникације и
поштанске услуге („Службени гласник РС”, бр. 125/14 и 30/16),
Управни одбор Регулаторне агенције за електронске комуникације и поштанске услуге, на седници одржаној 10. маја 2019.
године, доноси

П РА В И Л Н И К
о садржини обрасца за достављање података и начину
достављања података о коришћеним бројевима и
адресама из Плана нумерације

Члан 2.
Ималац дозволе за коришћење нумерације (у даљем тексту:
оператор), издате од стране Регулаторнe агенцијe за електронске
комуникације и поштанске услуге (у даљем тексту: Агенција),
води попис коришћених бројева и адреса из Плана нумерације.
Члан 3.
Податке о коришћеним бројевима и адресама оператор доставља Агенцији до 31. јануара текуће године са стањем на дан
31. децембра претходне године, као и на захтев Агенције, на прописаном обрасцу ИФН НУМ – Подаци о оператору и коришћеним
бројевима и адресама на дан 31. децембар _______ године, који је
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Члан 1.
Овим правилником уређује се садржина обрасца за достављање података и начин достављања података о коришћеним бројевима и адресама из Плана нумерације, у сврху утврђивања годишње накнаде за коришћење нумерације.

Образац ИФН НУМ
(Ревизија _____)
РАТЕЛ, ЈБРО:

ОБРАЗАЦ
Подаци о оператору
и коришћеним бројевима и адресама на дан 31. децембар _______ године
ПОДАЦИ О ОПЕРАТОРУ

Пословно име
Скраћено пословно име
Општина седишта
Поштански број и место седишта
Улица и број седишта
ПАК седишта
Општина адресе за доставу поште
Улица и број за доставу поште
Поштански број и место за доставу поште
ПАК за доставу поште
Матични број
ПИБ
Телефон
Факс
E-mail
Интернет страна
Власник/Овлашћено лице
(име и презиме, ЈМБГ)
Особа за контакт
(име и презиме)
Телефон особе за контакт
Е-mail особе за контакт

Број 1-03-3400-7/18-9
У Београду, 10. маја 2019. године
Председник Управног одбора,
Драган Ковачевић, с.р.

17. мај 2019.
Ред. бр.

Број 34
Врсте додељених бројева и адреса

Величина додељеног Додељени бројеви
блока
(укупна количина)
3
4

1

2

1.

Бројеви у јавној фиксној комуникационој мрежи (географска нумерација) према Прилогу
15. тач. 1) и 2) Закона*)

2.

Бројеви у јавној мобилној комуникационој мрежи према Прилогу 15. тачка 3) Закона*)

3.

Бројеви за остале негеографске услуге (кôдови „78” и „9”) према Прилогу 15. тачка 4)
Закона*)

10

4.

Бројеви за остале негеографске услуге (кôдови „78” и „9”) према Прилогу 15. тачка 4)
Закона*)

100

5.

Бројеви за остале негеографске услуге (кôдови „78” и „9”) према Прилогу 15. тачка 4)
Закона*)

1.000

6.

Бројеви за остале негеографске услуге (кôдови „78” и „9”) према Прилогу 15. тачка 4)
Закона*)

10.000

7.

Бројеви за остале негеографске услуге (кодови „72” и „76”) према Прилогу 15. тач. 5) и
6) Закона*)

8.

Бројеви за остале негеографске услуге (кодови „70” и „8”) према Прилогу 15. тачка 7)
Закона*)

10

9.

Бројеви за остале негеографске услуге (кодови „70” и „8”) према Прилогу 15. тачка 7)
Закона*)

100

10.

Бројеви за остале негеографске услуге (кодови „70” и „8”) према Прилогу 15. тачка 7)
Закона*)

1.000

11.

Бројеви за остале негеографске услуге (кодови „70” и „8”) према Прилогу 15. тачка 7)
Закона*)

10.000

12.

Кратки кодови за услуге од јавног интереса – троцифрени, према Прилогу 15. тачка 8)
Закона*)

13.

Кратки кодови за услуге од јавног интереса – четвороцифрени, према Прилогу 15. тачка
8) Закона*)

14.

Кратки кодови за услуге од јавног интереса – петоцифрени, према Прилогу 15. тачка 8)
Закона*)

15.

Кратки кодови за комерцијалне услуге, према Прилогу 15. тачка 9) Закона*)

16.

Кратки кодови за избор оператора, према Прилогу 15. тачка 10) Закона*)

17.

кôд међународне сигнализационе тачке (ISPC), према Прилогу 15. тачка 11) Закона*)

18.

кôд мобилне мреже (MNC) према Прилогу 15. тачка 11) Закона*)

19.

национални одредишни кôд мобилне мреже из лиценце према Прилогу 15. тачка 11)
Закона*)

20.

национални одредишни кôд мобилне мреже ван лиценце према Прилогу 15. тачка 11)
Закона*)

21.

троцифрени одредишни кôд мобилне мреже према Прилогу 15. тачка 11) Закона*)

185

Искоришћени бројеви
(укупна количина)
5

Напомена: Осенчена поља се не попуњавају. За негеографске услуге (редни бројеви 3–6. и 8–11.) висина накнаде зависи и од величине додељеног блока, па је потребно податак
о броју искоришћених бројева попунити према величини додељеног блока
*) Закон о накнадама за коришћење јавних добара („Службени гласник РС”, број 95/18)

У ________________________________________

_____________________________________________
Овлашћено лице

Датум ____________________________________

1961

На основу члана 12. став 1. тачка 9) Закона о високом образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/17 – др. закон и 73/18),
Национални савет за високо образовање, на седници одржаној 17. априла 2019. године, донео је

П РА В И Л Н И К
о допунама Правилника о Листи стручних, академских и научних назива
Члан 1.
У Правилнику о Листи стручних, академских и научних назива („Службени гласник РС”, бр. 53/17, 114/17 и 52/18), Листа стручних, академских и научних назива допуњује се академским називима:
ИНТЕРДИСЦИПЛИНАРНЕ, МУЛТИДИСЦИПЛИНАРНЕ, ТРАНСДИСЦИПЛИНАРНЕ СТУДИЈЕ
Врста студија

Стручни, академски и научни назив

Скраћеница

Академске студије
Мастер (60 ЕСПБ)

мастер аналитичар за географске информационе системе*

маст. аналит. за геог. инф. сист. *

*овим предлогом се уводе нови академски назив и скраћеница

МЕДИЦИНСКЕ НАУКЕ
Врста студија

Стручни, академски и научни назив

Скраћеница

Академске студије
Специјалистичке
(60 ЕСПБ)

– специјалиста анималне биотехнологије у репродукцији*

*овим предлогом се уводе нови академски назив и скраћеница

– спец. др вет. аним. биотех. репр.*
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17. мај 2019.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Председник Националног савета за високо образовање,
проф. др Бела Балинт, с.р.

1962

На основу члана 13. став 1. тачка 3. Закона о запошљавању и
осигурању за случај незапослености („Службени гласник РС”, бр.
36/09, 30/10, 88/10 и 38/15), Правилника о начину припреме, састављања и подношења финансијских извештаја корисника буџетских
средстава и корисника средстава организација обавезног социјалног осигурања и буџетских фондова („Службени гласник РС”, број
18/15) и чл. 14. и 41. Статута Националне службе за запошљавање
(„Службени гласник РС”, бр. 2/10, 43/11, 16/12 и 90/15),
Управни одбор Националне службе за запошљавање, на 41.
седници одржаној 24. априла 2019. године, доноси

ОД Л У КУ
о Завршном рачуну Националне службе за
запошљавање за 2018. годину
I. Доноси се Завршни рачун Националне службе за запошљавање за 2018. годину са оствареним резултатима у периоду од 1.1.
до 31.12.2018. године:
a)

Текући приходи и примања од продаје нефинансијске имовине

дин.

25.567.052.083,22

б)

Текући расходи и издаци за нефинансијску
имовину
Вишак прихода и примања – Буџетски суфицит (аб)

дин.

23.111.486.433,18

дин.

2.455.565.650,04

дин.

525.509,99

дин.

568.174.066,30

дин.

3.023.739.716,34

в)
г)
д)
ђ)

Примања од задуживања и продаје Финансијске
имовине
Део пренетих неутрошених средстава из
ранијих година за покриће расхода и издатака
текуће године
Вишак прихода и примања – СУФИЦИТ (за
пренос у наредну годину =в+д)

II. Завршни рачун Националне службе за запошљавање за
2018. годину, саставни је део ове одлуке.
III. Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике
Србије”, након достављања Завршног рачуна Националне службе
за запошљавање за 2018. годину Управи за трезор – Сектору за буџетско рачуноводство и извештавање.

корупције, па му се, на основу одредбе члана 51. став 2. Закона о
Агенцији за борбу против корупције, изриче
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ОДЛУКЕ О ПОВРЕДИ
ЗАКОНА О АГЕНЦИЈИ ЗА БОРБУ ПРОТИВ КОРУПЦИЈЕ.
II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени у „Службеном гласнику Републике Србије” и „Службеном листу општине Алексинац”.
III. Трошкове објављивања овог решења сносиће Славиша
Јовановић.
О б р а з л ож е њ е
Против Славише Јовановића покренут је, по службеној дужности, поступак за одлучивање о постојању повреде одредбе
члана 28. став 4. Закона о Агенцији за борбу против корупције (у
даљем тексту: Закон о Агенцији), због тога што јавне функције
председника Управног одбора Геронтолошког центра „Јеленац”,
Алексинац (у даљем тексту: Центар) и одборника Скупштине општине Алексинац (у даљем тексту: Скупштина општине) врши без
сагласности Агенције за борбу против корупције (у даљем тексту:
Агенција).
Увидом у Решење Министарства број 119-01-60/2015-09 од 5.
марта 2015. године утврђено је да Славиша Јовановић јавну функцију председника Управног одбора Центра врши почев од 5. марта 2015. године, док је увидом у Регистар функционера, који води
Агенција, утврђено да именовани почев од 16. јуна 2016. године,
врши јавну функцију одборника Скупштине општине.
Одредбoм члана 28. став 4. Закона о Агенцији прописана је
обавеза функционера који је изабран, постављен или именован на
другу јавну функцију и који намерава да више функција врши истовремено, да у року од три дана од дана избора, постављења или
именовања затражи сагласност Агенције.
Провером службене евиденције Агенције утврђено је да Славиша Јовановић није тражио сагласност Агенције за истовремено
вршење наведених јавних функција у року прописаном Законом
о Агенцији, што ни именовани не оспорава, чиме је поступио супротно одредби члана 28. став 4. Закона о Агенцији.
Приликом одлучивања о томе коју меру треба изрећи у конкретном случају узета је у обзир чињеница да је Славиша Јовановић на јавну функцију одборника изабран непосредно од грађана,
те да између наведених јавних функција нема односа зависности,
надзора и контроле, због чега је закључено да је изрицање мере
јавног објављивања одлуке о повреди Закона о Агенцији одговарајућа мера у конкретном случају којом се испуњава сврха закона, па
је, сагласно одредбама члана 51. став 2. Закона о Агенцији и члана
136. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) у вези са чланом 3. став 4. Закона о Агенцији, одлучено као у ставу I. диспозитива овог решења.
Одлуке као у ст. II. и III. диспозитива овог решења донете су
применом одредаба члана 54. Закона о Агенцији.

Број 0011-400-1/2019
У Београду, 24. априла 2019. године
Председник,
Милан Бојовић, с.р.

1963

На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу
против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11
– УС, 67/13 – УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – УС), у
поступку за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији
за борбу против корупције против Славише Јовановића, 12. децембра 2018. године,
Директор Агенције за борбу против корупције доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се да Славиша Јовановић, председник Управног
одбора Геронтолошког центра „Јеленац”, Алексинац, вршењем
јавне функције одборника Скупштине општине Алексинац, без
сагласности Агенције за борбу против корупције, поступа супротно одредби члана 28. став 4. Закона о Агенцији за борбу против

Број 014-020-00-0004/18-11
Директор,
Драган Сикимић, с.р.

1964

На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу
против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11
– УС, 67/13 – УС, 112/13 – аутентично тумачење и 8/15 – УС), у
поступку за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији за
борбу против корупције, против Милоша Петровића из Ниша, 29.
октобра 2018. године,
Директор Агенције за борбу против корупције доноси

РЕШЕЊЕ
I. Утврђује се да је Милош Петровић, директор Ветеринарског специјалистичког института „Ниш”, Ниш, поступио супротно
одредби члана 30. став 4. Закона о Агенцији за борбу против корупције, на тај начин што није тражио сагласност Агенције за борбу
против корупције да уз наведену јавну функцију која захтева стални рад обавља саветодавне послове у области безбедности хране и
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управљања пројектима у Министарству пољопривреде, шумарства и
водопривреде, посао судског вештака за област ветерине – ужа специјалност: заразне болести животиња и пчела и послове координатора пројекта „Joint informational system One Health” Bulgaria-Serbia IPA
Cross-border Programme, број пројекта: 2007CBIPO006-2011-2-250,
број уговора РД 02-29/22/21.01.2013.
II. Утврђује се да је Милош Петровић, директор Ветеринарског специјалистичког института „Ниш”, Ниш, поступио супротно одредбама члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, јер је током вршења наведене
јавне функције донео Одлуку бр. 2008/1 од 7. јула 2015. године
којом је себи, као координатору пројекта, одобрио исплату новчаних средстава за рад на пројекту „Joint informational system One
Health” Bulgaria–Serbia IPA Cross-border Programme, број пројекта:
2007CBIPO006-2011-2-250, број уговора РД 02-29/22/21.01.2013,
који је реализован у периоду од 21. јануара 2013. године до 21.
јануара 2015. године, у износу од 6.798,28 евра, према средњем
курсу евра на дан исплате, а да о сукобу интереса који је имао у
наведеној ситуацији није писмено обавестио Агенцију за борбу
против корупције, па му се, на основу одредбе члана 51. став 1.
Закона о Агенцији за борбу против корупције, изриче:
МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ВЕТЕРИНАРСКОГ
СПЕЦИЈАЛИСТИЧКОГ ИНСТИТУТА „НИШ”, НИШ.
III. Изрека и сажето образложење овог решења биће објављени у „Службеном гласнику Републике Србије” и у „Службеном листу града Ниша”.
IV. Трошкове објављивања овог решења сносиће Милош Петровић.
О б р а з л ож е њ е
Против Милоша Петровића, директора Ветеринарског специјалистичког института „Ниш”, Ниш (у даљем тексту: Институт), покренут је, на основу пријаве, поступак за одлучивање о
постојању повреде одредаба члана 30. став 1, члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције (у даљем тексту: Закон о Агенцији), због тога што је уз наведену јавну
функцију која захтева стални рад обавља саветодавне послове у
области безбедности хране и управљања пројектима у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде (у даљем тексту:
Министарство), посао судског вештака за област ветерине – ужа
специјалност: заразне болести животиња и пчела и обављао послове координатора пројекта „Joint informational system One
Health” Bulgaria–Serbia IPA Cross-border Programme, број пројекта:
2007CBIPO006-2011-2-250, број уговора РД 02-29/22/21.01.2013.
(у даљем тексту: Пројекат), као и због тога што је током вршења
јавне функције директора Института донео Одлуку бр. 2008/01 од
7. јула 2015. године да му се, као координатору на Пројекту, исплате одобрена новчана средства у износу од 6.798,28 евра, према
средњем курсу евра на дан исплате, а да о сукобу интереса који је
имао у тој ситуацији није писмено обавестио Агенцију за борбу
против корупције (у даљем тексту: Агенција).
Одредбом члана 30. став 1. Закона о Агенцији, прописано
је да функционер не може да обавља други посао или делатност
за време вршења јавне функције која захтева рад са пуним радним временом или стални рад. Изузетно, Агенција може у смислу
одредбе става 4. овог члана на захтев функционера да да сагласност за обављање других послова, односно делатности.
Провером службене евиденције Агенције утврђено је да
Милош Петровић није Агенцији поднео захтев за давање сагласности за обављање саветодавних послова у Министарству, судског вештака и посла координатора Пројекта, па је оцењено да је
именовани поступио супротно одредби члана 30. став 1. Закона о
Агенцији.
У смислу члана 2. Закона о Агенцији приватни интерес је
било каква корист или погодност за функционера, а сукоб интереса је ситуација у којој функционер има приватни интерес који
утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање функционера у вршењу јавне функције на начин који угрожава јавни
интерес.
Према одредбама члана 27. Закона о Агенцији функционер је
дужан да јавну функцију врши тако да јавни интерес не подреди
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приватном, да се придржава прописа који уређују његова права и
обавезе и да ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције, да избегава стварање односа зависности према лицу које би могло да утиче на његову непристрасност у вршењу јавне функције, а у случају да не може да избегне
такав однос или такав однос већ постоји, да учини све што је потребно ради заштите јавног интереса и не сме да користи јавну
функцију за стицање било какве користи или погодности за себе
или повезано лице.
Одредбом члана 32. став 1. истог закона прописана је обавеза функционера да приликом ступања на дужност и током вршења
јавне функције, у року од осам дана, писмено обавести непосредно претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса који он или са њим повезано лице има.
Имајући у виду наведено, оцењено је да је Милош Петровић доношењем Одлуке бр. 2008/1 од 7. јула 2015. године којом
је себи, као координатору Пројекта у Институту, одобрио исплату новчаних средстава за рад на Пројекту, довео себе у ситуацију
сукоба интереса, тј. да је јавни интерес подредио приватном и на
тај начин искористио јавну функцију за стицање користи за себе,
чиме је угрозио поверење грађана у савесно и одговорно вршење
наведене јавне функције, што је супротно одредбама члана 27. Закона о Агенцији.
Именовани је, као функционер, пре свега, био дужан да избегне сукоб интереса, а када је већ донео наведену одлуку, којом је
себи одобрио исплату новчаних средстава за рад на Пројекту, као
координатору Пројекта, био је дужан да о сукобу интереса који је
у конкретној ситуацији имао писмено обавести Агенцију, што није
учинио, а што је утврђено провером службене евиденције Агенције. На тај начин именовани је повредио и одредбу члана 32. став 1.
Закона о Агенцији.
Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи у
конкретном случају узета је у обзир као отежавајућа околност
чињеница да је Милош Петровић учинио више повреда одредаба Закона о Агенцији и да се последице поступања функционера
супротно Закону о Агенцији у конкретном случају не могу отклонити изрицањем мере упозорења, с обзиром на то да је именовани
довео себе у ситуацију сукоба интереса чија је последица прибављање користи за себе и да уз јавну функцију на сталном раду,
без сагласности Агенције, и даље обавља два посла. Осим тога,
обављањем саветодавних послова у области безбедности хране и
управљања пројектима у Министарству именовани угрожава поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне функције,
имајући у виду, с једне стране, надлежности, природу и значај јавне функције директора Института који, поред осталог, врши лабораторијско испитивање безбедности хране животињског порекла,
лабораторијско испитивање хране за животиње и реализује пројекте, и, са друге стране, надлежности Министарства прописане
одредбом члана 5. Закона о министарствима („Службени гласник
РС”, бр. 44/14, 14/15, 54/15, 96/15 – др. закон и 62/17), које, поред
осталог, обавља послове очувања и одрживог коришћења животињских и генетичких ресурса за храну и стварање услова за приступ и реализацију пројекта из делокруга тог министарства који
се финансирају из средстава претприступних фондова Европске
уније, донација и других облика развојне помоћи.
Имајући у виду наведено, оцењено је да се поступањем именованог противно Закону о Агенцији урушава интегритет и поверење грађана у функционера и институцију коју он представља.
Стога је закључено да је изрицање мере јавног објављивања
препоруке за разрешење са јавне функције директора Института
једина одговарајућа мера у конкретном случају, па је, сагласно
одредбама члана 51. став 1. Закона о Агенцији и члана 136. став
1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”,
број 18/16), у вези са чланом 3. став 4. Закона о Агенцији, одлучено као у ст. I. и II. диспозитивa овог решења.
Одлуке као у ст. III. и IV. диспозитива овог решења донете су
применом одредаба члана 54. Закона о Агенцији.
Број 014-07-00-0147/18-11
Директор,
Драган Сикимић, с.р.
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Сходно одредбама члана 23. Закона о становању („Службени гласник РС”, бр. 50/92, 76/92, 84/92, 33/93, 53/93, 67/93, 46/94, 47/94,
48/94, 44/95, 49/95, 16/97, 46/98, 26/01, 101/05 и 99/11), а сходно члану 157. Закона о становању и одржавању зграда („Службени гласник
РС”, број 104/16),
Републички завод за статистику објављује индексе потрошачких цена за месец април 2019. године.

ИНДЕКСИ
потрошачких цена за април 2019. године
4. 2019.
––––––––––
Ø 2018.
102,5

Република Србија – укупно*
*

4. 2019.
––––––––––
3. 2019.
100,7

4. 2019.
––––––––––
4. 2018.
103,1

1–4. 2019.
––––––––––
Ø 2018.

1–4. 2019.
––––––––––
1–4. 2018.

4. 2019.
––––––––––
12. 2018.

101,5

102,6

102,3

Републички завод за статистику од 1999. године не располаже појединим подацима за АП Косово и Метохија, тако да они нису садржани у обухвату података за Републику
Србију (укупно).

Директор,
др Драган Вукмировић, с.р.

ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
1966

У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12 – усклађени износи, 69/12 –
усклађени износи, 93/12, 8/13 – усклађени износи, 64/13 – усклађени износи, 108/13, 4/14 – усклађени износи, 79/14 – усклађени износи,
5/15 – усклађени износи, 67/15 – усклађени износи и 5/16 – усклађени износи) и чланом 40ђ Закона о акцизама („Службени гласник РС”,
бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12 – усклађени дин. износи, 43/12 – одлука, 76/12 – одлука, 93/12, 119/12, 8/13 – усклађени дин. износи, 47/13, 4/14 – усклађени износи, 68/14 – др.
закон, 142/14, 4/15 – усклађени износи, 5/15 – усклађени износи, 55/15, 103/15, 5/16 – усклађени дин. износи, 108/16, 7/17 – усклађени
дин. износи и 18/18 – усклађени дин. износи),
British American Tobacco Vranje a.д., Стефана Првовенчаног 209, Врање, објављује малопродајне цене дуванских прерађевина, које
важе од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ
Малопродајна цена
(у динарима)

Ред. бр.

Произвођач

Врста дуванске прерађевине

Марка дуванске прерађевине

Паковање

1.

BAT Vranje a.д.

резани дуван

Pall Mall Red (rezani duvan)

1 kg

12.142,86

2.

BAT Vranje a.д.

резани дуван

Pall Mall Blue (rezani duvan)

1 kg

12.142,86

по јед. мере (kg)

3.

BAT Vranje a.д.

резани дуван

Pall Mall Red (rezani duvan – L)

1 kg

10.333,33

4.

BAT Vranje a.д.

резани дуван

Pall Mall Blue (rezani duvan – L)

1 kg

10.333,33

Овe малопродајнe ценe објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Председник Одбора директора,
Sotirios Kostouros, с.р.

1967

У складу са чланом 68. Закона о дувану („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 69/12, 93/12, 8/13, 64/13,108/13,
4/14, 79/14, 5/15, 67/16 – усклађени износи, 65/16, 8/17, 18/18, 95/18 и 4/19) и Закона о акцизама („Службени гласник РС”, бр. 22/01,
73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05 – др. закон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 43/12, 76/12, 93/12,
119/12, 8/13, 47/13, 4/14, 142/14, 4/15, 5/15, 55/15, 103/15, 5/16, 108/16, 7/17, 18/18, 30/18 и 4/19)
„Veletabak” д.o.o. објављује малопродајне цене дуванских прерађевина које важе од наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

МАЛОПРОДАЈНЕ ЦЕНЕ
Ред. бр.

Увозник

Врста дуванске прерађевине

Марка дуванске прерађевине

Паковање

1.

„Veletabak” д.o.o.

цигарете

KARELIA YELLOW 100’S

20 ком.

Ову малопродајну цену објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Малопродајна цена
(у динарима)
По јединици
мере (паклица)

По паковању

250,00

250,00

Директор,
Саша Глушац, с.р.

17. мај 2019.
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ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
НОВИ САД

1968

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 39. тачка 30. Статута
града Новог Сада („Службени лист града Новог Сада”, број 11/19),
Скупштина града Новог Сада, на XLIX седници од 10. маја
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног градског саобраћајног
предузећа „Нови Сад”, Нови Сад
I. Милован Амиџић, дипломирани правник – мастер, именује се за директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови
Сад”, Нови Сад, на период од четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије” и „Службеном листу града Новог Сада”, као и на званичној интернет презентацији Скупштине града Новог Сада www.
skupstina.novisad.rs.
О б р а з л ож е њ е
Правни основ за доношење Решења о именовању директора
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”, Нови Сад, садржан је у члану 24. став 3. Закона о јавним предузећима и члану
39. тачка 30. Статута града Новог Сада.
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано
је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне
самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног
јавног конкурса, док је чланом 39. тачка 30. Статута града Новог Сада прописано да Скупштинa града Новог Сада у склaду сa
зaкoнoм, између осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних
кoмунaлних и других jaвних прeдузeћa и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач град.
На основу члана 41. став 2. Закона о јавним предузећима и
члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора („Службени лист града Новог Сада”, број
47/16), Комисија за спровођење конкурса за избор директора је
спровела Јавни конкурс за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”, Нови Сад, број 34-355/2019-I
од 20. фебруара 2019. године, који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 13 од 28. фебруара 2019. године, дневном листу
„Дневник” од 23. фебруара 2019. године и на интернет страници
Скупштине града Новог Сада.
Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању одлуке o оснивању Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови
Сад”, Нови Сад („Службени лист града Новог Сада”, број 47/16)
и Статутом Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”,
Нови Сад од 26. октобра 2016. године, утврђено је да за директора
може бити именовано лице које испуњава следеће услове:
1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице;
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним
aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa,
мaстeр aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa,
спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa или спeциjaлистичким
струкoвним студиjaмa;
3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa
зa кoje сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe из тaчкe 2. Услова за именовање директора;
4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa
кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног предузећа;
5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa;
6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу
пoслoвa;
7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му
je oдрeђeнo мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe
стрaнкe;

8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст
мeсeци;
9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм
кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj
устaнoви;
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди;
– oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa;
– oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa и
– зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по
истеку рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавном
конкурсу за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”, Нови Сад, благовремено поднета једна потпуна
и разумљива пријава.
На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова
за избор директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је
на XXIV седници одржаној 3. априла 2019. године, а у складу са
одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Списак кандидата међу којима је спроведен изборни поступак
за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови
Сад”, Нови Сад.
На Списак кандидата уврштен је:
1. Милован Амиџић, дипломирани правник – мастер, пријава
број 380/2019-I од 28. марта 2019. године.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора је,
примењујући Мерила за именовање директора јавног предузећа,
утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16), спровела изборни поступак у коме је извршила оцену стручне оспособљености, знања
и вештина, кандидата, са Списка кандидата, и то на основу увида
у податке из пријаве и поднете документације, писаног налаза и
квалификације вештина кандидата, сачињеног од стране стручног
лица и усменог разговора са кандидатима.
У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе о мерилима
за именовање директора јавног предузећа, Комисија је на XXVI
седници, одржаној 25. априла 2019. године, по основу оцењивања
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, израчунавањем просечне оцене према прописаним мерилима, утврдила и
бројчано исказала резултат кандидата са Списка кандидата.
Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Ранг-листу кандидата за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”, Нови Сад, број
505/2019-I од 25. априла 2019. године, на коју је уврстила кандидата, који је испунио услове прописане Јавним конкурсом и у складу
са чланом 40. став 3. Закона испунио прописана мерила за избор
директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”,
Нови Сад:
1. Милован Амиџић, дипломирани правни – мастер, просечна оцена 2,37.
На основу достављене Ранг-листе кандидата за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”, Нови
Сад, број 505/2019-I од 25. априла 2019. године и Записника о
спроведеном изборном поступку за избор директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”, Нови Сад, број 506/2019I од 25. априла 2019. године, утврђен је Предлог да се за директора
Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”, Нови Сад, на
период од четири године, именује Милован Амиџић, дипломирани
правник – мастер, као најбоље рангирани кандидат, који ће компетентно обављати дужности директора Јавног градског саобраћајног предузећа „Нови Сад”, Нови Сад.
Ово решење је коначно.
Број 34-2505/2019-I
У Новом Саду, 10. маја 2019. године
Скупштина града Новог Сада
Председник,
Здравко Јелушић, с.р.
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На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима
(„Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 39. тачка 30. Статута
града Новог Сада („Службени лист града Новог Сада”, број 11/19),
Скупштина града Новог Сада, на XLIX седници од 10. маја
2019. године, доноси

РЕШЕЊЕ
о именовању директора Јавног комуналног предузећа
за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”,
Нови Сад
I. Иван Радојичић, дипломирани инжењер менаџмента, именује се за директора Јавног комуналног предузећа за одржавање
стамбених и пословних простора „Стан”, Нови Сад, на период од
четири године.
II. Ово решење објавиће се у „Службеном гласнику Републике Србије” и „Службеном листу града Новог Сада”, као и на званичној интернет презентацији Скупштине града Новог Сада www.
skupstina.novisad.rs.
О б р а з л ож е њ е
Правни основ за доношење Решења о именовању директора
Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”, Нови Сад, садржан је у члану 24. став 3.
Закона о јавним предузећима и члану 39. тачка 30. Статута града
Новог Сада.
Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано
је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне
самоуправе, на период од четири године, на основу спроведеног
јавног конкурса, док је чланом 39. тачка 30. Статута града Новог Сада прописано да Скупштинa града Новог Сада у склaду сa
зaкoнoм, између осталог, имeнуje и рaзрeшaвa дирeктoрe jaвних
кoмунaлних и других jaвних прeдузeћa и друштва капитала за обављање делатности од општег интереса чији је оснивач град.
На основу члана 41. став 2. Закона о јавним предузећима и
члана 2. Решења о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора („Службени лист града Новог Сада”, број
47/16), Комисија за спровођење конкурса за избор директора је
спровела Јавни конкурс за избор директора Јавног комуналног
предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”,
Нови Сад, број 020-73/2019-I од 20. фебруара 2019. године, који
је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 13 од 28. фебруара
2019. године, дневном листу „Дневник” од 23. фебруара 2019. године и на интернет страници Скупштине града Новог Сада.
Јавним конкурсом, у складу са Одлуком о усклађивању одлуке o организовању радне организације „Стан” из Новог Сада као
јавног предузећа за стамбене услуге („Службени лист града Новог Сада”, број 47/16 ) и Статутом Jавног комуналног предузећа за
одржавање стамбених и пословних простора „Стан”, Нови Сад од
25. октобра 2016. године, утврђено је да за директора може бити
именовано лице које испуњава следеће услове:
1. дa je пунoлeтнo и пoслoвнo спoсoбнo лице;
2. дa имa стeчeнo висoкo oбрaзoвaњe нa oснoвним студиjaмa у трajaњу oд нajмaњe чeтири гoдинe, oднoснo нa oснoвним
aкaдeмским студиjaмa у oбиму oд нajмaњe 240 EСПБ бoдoвa,
мaстeр aкaдeмским студиjaмa, мaстeр струкoвним студиjaмa,
спeциjaлистичким aкaдeмским студиjaмa или спeциjaлистичким
струкoвним студиjaмa;
3. дa имa нajмaњe пeт гoдинa рaднoг искуствa нa пoслoвимa
зa кoje сe зaхтeвa висoкo oбрaзoвaњe из тaчкe 2. Услова за именовање директора;
4. дa имa нajмaњe три гoдинe рaднoг искуствa нa пoслoвимa
кojи су пoвeзaни сa пoслoвимa Јавног предузећа;
5. дa пoзнaje oблaст кoрпoрaтивнoг упрaвљaњa;
6. дa имa рaднo искуствo у oргaнизoвaњу рaдa и вoђeњу
пoслoвa;
7. дa ниje члaн oргaнa пoлитичкe стрaнкe, oднoснo дa му
je oдрeђeнo мирoвaњe у вршeњу функциje у oргaну пoлитичкe
стрaнкe;

8. дa лице ниje oсуђивaно нa кaзну зaтвoрa oд нajмaњe шeст
мeсeци;
9. дa му нису изрeчeнe мeрe бeзбeднoсти у склaду сa зaкoнoм
кojим сe урeђуjу кривичнa дeлa, и тo:
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe и чувaњe у здрaвствeнoj
устaнoви;
– oбaвeзнo психиjaтриjскo лeчeњe нa слoбoди;
– oбaвeзнo лeчeњe нaркoмaнa;
– oбaвeзнo лeчeњe aлкoхoличaрa и
– зaбрaнa вршeњa пoзивa, дeлaтнoсти и дужнoсти.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора је по
истеку рока за подношење пријава, констатовала да је на Јавном
конкурсу за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”, Нови Сад, благовремено поднета једна потпуна и разумљива пријава.
На основу увида у доказе о испуњености прописаних услова
за именовање директора приложених уз пријаву кандидата, Комисија је на XXIV седници одржаној 3. априла 2019. године, а у
складу са одредбом члана 40. став 1. Закона о јавним предузећима,
саставила Списак кандидата међу којима се спроводи изборни поступак за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”, Нови Сад. На Списак кандидата уврштен је:
1. Иван Радојичић, дипломирани инжењер менаџмента, пријава број 383/2019-I од 29. марта 2019. године.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора је,
примењујући Мерила за именовање директора јавног предузећа,
утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16), спровела изборни поступак у коме је извршила оцену стручне оспособљености, знања
и вештина кандидата, са Списка кандидата, и то на основу увида
у податке из пријаве и поднете документације, писаног налаза и
квалификације вештина кандидата, сачињеног од стране стручног
лица и усменог разговора са кандидатима.
У изборном поступку, у складу са чланом 40. став 3. Закона о јавним предузећима и чланом 12. став 1. Уредбе о мерилима
за именовање директора јавног предузећа, Комисија је на XXVI
седници одржаној 25. априла 2019. године, по основу оцењивања
стручне оспособљености, знања и вештина кандидата, израчунавањем просечне оцене према прописаним мерилима, утврдила и
бројчано исказала резултат кандидата са Списка кандидата.
Комисија је на основу члана 41. став 1. Закона о јавним предузећима, саставила Ранг-листу кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних
простора „Стан”, Нови Сад, број 508/2019-I од 25. априла 2019.
године, на коју је уврстила кандидата, који је испунио услов прописан Јавним конкурсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона
испунио прописана мерила за избор директора Јавног комуналног
предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”,
Нови Сад и то:
1. Иван Радојичић, дипломирани инжењер менаџмента, просечна оцена 2,13.
На основу достављене Ранг-листе кандидата за избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”, Нови Сад, број 508/2019-I од 25. априла
2019. године и Записника о спроведеном изборном поступку за
избор директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”, Нови Сад, број 509/2019-I од
25. априла 2019. године, утврђен је Предлог да се за директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних
простора „Стан”, Нови Сад, на период од четири године именује
Иван Радојичић, дипломирани инжењер менаџмента, као једини и
самим тим најбоље рангирани кандидат, који ће компетентно обављати дужности директора Јавног комуналног предузећа за одржавање стамбених и пословних простора „Стан”, Нови Сад.
Ово решење је коначно.
Број 020-170/2019-I
У Новом Саду, 10. маја 2019. године
Скупштина града Новог Сада
Председник,
Здравко Јелушић, с.р.

17. мај 2019.

Број 34

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ
Романи, приповетке, поезија,
драма, сећања, сведочанства...

Књигe можете купити у свим Гласниковим малопродајним објектима или поручити
телефоном: +381 11 30 60 578, 30 60 589; имејлом: prodaja@slglasnik.com
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Број 34

17. мај 2019.

ПОЗИВ НА УПИС ПРВЕ ГЕНЕРАЦИЈЕ
ПОЛАЗНИКА ОБУКЕ

БУЏЕТСКО РАЧУНОВОДСТВО
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

О семинару
Буџетско рачуноводство добија све више на значају и све је већа потражња за буџетским рачуновођама. Познато 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.

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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