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од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је за 2017. го ди ну   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 4
Решење о да ва њу са гла сно сти на Про грам по сло ва ња Пар ка при ро де  
„Мо кра Го ра” д.о.о. за 2017. го ди ну  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 4
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НОВО ИЗ ПРАВНЕ БИБЛИОТЕКЕ
ЕДИЦИЈА КОМЕНТАРИ

КОМЕНТАР ЗАКОНА О ОПШТЕМ 
УПРАВНОМ ПОСТУПКУ

Са судском праксом и регистром појмова

Зоран Р. Томић

Ово издање представља коментар одредаба Закона 
о општем управном поступку, објављеног у „Службе-
ног гласнику РС“, број 18 од 1. марта 2016. године. 

Нови ЗУП усклађен је са уставним нормама и 
међународним стандардима, и његови основни циље-
ви су следећи: поједностављење и убрзање опште 
управне процедуре; осавремењивање процесних ме-
ханизама ЗУП-а; делотворније задовољење јавног 
интереса и појединачних интереса грађана и правних 
лица у управним стварима – лакше и потпуније ост-
варење и заштита како законитости, тако и слобода 
и права грађана у процесу непосредне примене про-
писа у целини управне материје и номотехничко по-
бољшање и језичко поједностављивање при формула-
цији чланова и логичнија систематизација законских 
одредби. 

У односу на претходни ЗУП, у новом ЗУП-у налази 
се низ новина, од којих истичемо: знатно проширење 
процесног предмета ЗУП-а, који осим стандардног 
управног акта обухвата и управне уговоре, управне 
радње и пружање јавних услуга; увођење нових на-
чела сразмерности, предвидивости и приступа по-
дацима и заштите података; уређење комуникације 
између органа и странака у поступку (нпр. правила 
о електронском општењу), посебно обавештавања; 
успостављање нових правних средстава, попут жалбе 
код поступања другостепених органа и приговора; из-
мењени и допуњени су посебни случајеви уклањања 
управних аката.

Аутор је и у овом издању, у много случајева, пру-
жио системско тумачење одредаба ЗУП-а. Приликом 
коментарисања већине института конкретизоване 
су норме и упућује се на релевантну управносудску 
праксу. Осим тога, указано је и на низ спорних ситу-
ација које се могу појавити у пракси.
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1645
На осно ву чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла-

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

Вла да до но си

ОДЛУКУ

оустановљавањуДанапријатељстваснародимаАфрике

1. Уста но вља ва се Дан при ја тељ ства с на ро ди ма Афри ке и 
као Дан при ја тељ ства с на ро ди ма Афри ке од ре ђу је се 25. мај.

2. Дан при ја тељ ства с на ро ди ма Афри ке обе ле жа ва се сва ке 
го ди не.

3. О обе ле жа ва њу Да на при ја тељ ства с на ро ди ма Афри ке ста-
ра се Ми ни стар ство спољ них по сло ва.

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

05 број 644-3242/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић,с.р.

1646
На осно ву чла на 124. став 3. За ко на о спор ту („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 10/16), чла на 11. став 1. Уред бе о на ци о нал ним 
спорт ским при зна њи ма и нов ча ним на гра да ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 22/16) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

ододелиновчаненаградезаспортскерезултате

1. До де љу је се нов ча на на гра да спор ти сти Алек сан дру Ку ко-
љу за осво је ну злат ну ме да љу на Европ ском пр вен ству у олим пиј-
ској спорт ској ди сци пли ни  – џу до, до 90 kg, одр жа ном у Вар ша ви, 
у Ре пу бли ци Пољ ској, од 20. до 23. апри ла 2017. го ди не, у из но су 
од 20.000 евра у ди нар ској про тив вред но сти.

2. Сред ства су обез бе ђе на За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би-
је за 2017. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 99/16), у окви ру 
Раз де ла 29  –  Ми ни стар ство омла ди не и спор та, Гла ва 29.0, Про-
грам 1301  – Раз вој си сте ма спор та, Функ ци ја 810  – Услу ге ре кре-
а ци је и спор та, Про грам ска ак тив ност/Про је кат 0014  – Нов ча не 
на гра де за вр хун ске спорт ске ре зул та те, Еко ном ска кла си фи ка ци ја 
472  – На кна де за со ци јал ну за шти ту из бу џе та.

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

05 број 661-3932/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић, с.р.

1647
На осно ву чла на 124. став 3. За ко на о спор ту („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 10/16), чла на 11. став 1. Уред бе о на ци о нал ним 
спорт ским при зна њи ма и нов ча ним на гра да ма („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 22/16) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

ододелиновчаненаградезаспортскерезултате

1. До де љу је се нов ча на на гра да Ни ко ли Ми ло ше ви ћу, тре не-
ру спор ти сте Алек сан дра Ку ко ља, за осво је ну злат ну ме да љу на 
Европ ском пр вен ству у олим пиј ској спорт ској ди сци пли ни  – џу до, 
до 90 kg, одр жа ном у Вар ша ви, у Ре пу бли ци Пољ ској, од 20. до 23. 
апри ла 2017. го ди не, у из но су од 20.000 евра у ди нар ској про тив-
вред но сти.

2. Сред ства су обез бе ђе на За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би-
је за 2017. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 99/16), у окви ру 
Раз де ла 29  – Ми ни стар ство омла ди не и спор та, Гла ва 29.0, Про-
грам 1301  – Раз вој си сте ма спор та, Функ ци ја 810  – Услу ге ре кре-
а ци је и спор та, Про грам ска ак тив ност/Про је кат 0014  – Нов ча не 
на гра де за вр хун ске спорт ске ре зул та те, Еко ном ска кла си фи ка ци ја 
472  – На кна де за со ци јал ну за шти ту из бу џе та.

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

05 број 661-3935/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић,с.р.

1648
На осно ву тач ке 8. став 6. Од лу ке о осни ва њу Аген ци је за 

за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 76/09 и 113/13) и чла на 43. став 2. За-
ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08,16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

одавањусагласностинаФинансијскиизвештај
Агенцијезазаштитуодјонизујућихзрачења
инуклеарнусигурностСрбијеза2016.годину

I
Да је се са гла сност на Фи нан сиј ски из ве штај Аген ци је за за-

шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је за 
2016. го ди ну, ко ји је усво јио Управ ни од бор Аген ци је за за шти ту 
од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је на сед ни ци 
од 27. фе бру а ра 2017. го ди не.

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

Ср би је”.
05 број 400-3913/2017

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

Пред сед ник,
АлександарВучић,с.р.

ВЛ А Д А
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1649
На осно ву тач ке 8. став 6. Од лу ке о осни ва њу Аген ци је за 

за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 76/09 и 113/13) и чла на 43. став 2. За-
ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си
РЕШЕЊЕ

одавањусагласностинаГодишњипрограмрада
Агенцијезазаштитуодјонизујућихзрачења
инуклеарнусигурностСрбијеза2017.годину

I
Да је се са гла сност на Го ди шњи про грам ра да Аген ци је за за-

шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је за 
2017. го ди ну, ко ји је усво јио Управ ни од бор Аген ци је за за шти ту од 
јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је на сед ни ци од 
27. фе бру а ра 2017. го ди не.

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

Ср би је”.
05 број 021-4029/2017

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

Пред сед ник,
АлександарВучић,с.р.

1650
На осно ву тач ке 8. став 6. Од лу ке о осни ва њу Аген ци је за 

за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 76/09 и 113/13) и чла на 43. став 2. За-
ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си
РЕШЕЊЕ

одавањусагласностинаФинансијскипланАгенције
зазаштитуодјонизујућихзрачењаинуклеарну

сигурностСрбијеза2017.годину

I
Да је се са гла сност на Фи нан сиј ски план Аген ци је за за шти-

ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је за 2017. 
го ди ну, ко ји је до нео Управ ни од бор Аген ци је за за шти ту од јо ни-
зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну си гур ност Ср би је на сед ни ци од 27. 
фе бру а ра 2017. го ди не.

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

Ср би је”.
05 број 400-3916/2017 

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

Пред сед ник,
АлександарВучић,с.р.

1651
На осно ву чла на 59. став 7, а у ве зи са чла ном 74. став 1. За-

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

Вла да до но си
РЕШЕЊЕ

одавањусагласностинаПрогрампословања
Паркаприроде„МокраГора”д.о.о.за2017.годину

I
Да је се са гла сност на Про грам по сло ва ња Пар ка при ро де 

„Мо кра Го ра” д.о.о. за 2017. го ди ну, ко ји је до не ла Скуп шти на 

Пар ка при ро де „Мо кра Го ра” д.о.о., на сед ни ци од  22. мар та 2017. 
го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 023-4042/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић,с.р.

1652
На осно ву чла на 29. ст. 2. и 3. За ко на о уче нич ком и сту дент-

ском стан дар ду („Слу жбе ни гла сник PC”, бр. 18/10 и 55/13) и чла-
на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС 
и 44/14), 

Вла да до но си 

РЕШЕЊЕ

одавањусагласностинаОдлукуопромениседишта
установеСтудентскицентарНиш

I
Да је се са гла сност на Од лу ку о про ме ни се ди шта уста но ве 

Сту дент ски цен тар Ниш ко ју је до нео Управ ни од бор Сту дент ског 
цен тра Ниш на сед ни ци од 20. фе бру а ра 2017. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 612-3720/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић,с.р.

1653
На осно ву чла на 21. став 1. За ко на о спољ ним по сло ви ма 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/07, 126/07  – ис прав ка и 41/09) 
и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

опрестанкудужностипочасногконзулаРепублике
СрбијеуПорту,РепубликаПортугал

1. Кон ста ту је се да је по ча сном кон зу лу Ре пу бли ке Ср би је у 
Ре пу бли ци Пор ту гал, Си мао Бер нар до де Ал бу керк Ма ту шу (Si-
mao Ber nar do de Al bu qu er que Ma tos), ca се ди штем у Пор ту, и са 
кон зу лар ним под руч јем ко је об у хва та те ри то ри ју окру га Пор то, 
Бра га, Ви а на до Ка сте ло, Аве и ро и Ви ла Ре ал, пре ста ла ду жност.

2. Ми ни стар ство спољ них по сло ва пред у зе ће по треб не ме ре 
за спро во ђе ње овог ре ше ња. 

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

05 број 119-3402/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић, с.р.
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1654

На осно ву чла на 20. став 1. и чла на 70. став 2. За ко на о екс про-
при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 
55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. За ко на 
о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 
31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу Град ског 
пра во бра ни ла штва гра да Ле сков ца, Ко сте Ста мен ко ви ћа 16,

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но сно ад-
ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти  – зе мљи шта и обје ка та на 
зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти пред мет екс про при ја ци је, од-
но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти, у ци љу из град-
ње са о бра ћај не по вр ши не и при ступ ног пу та тра фо ста ни ци на 
ло ка ци ји „Три ше ши ра”, са гла сно Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји број 
350-331/2016-02 од 29. ју ла 2016. го ди не, из да тој од стра не Град-
ске упра ве за ур ба ни зам и стам бе но-ко му нал не по сло ве гра да Ле-
сков ца, а у скла ду са Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је 2 („Слу жбе ни 
гла сник гра да Ле сков ца”, број 31/15), на не по крет но сти ма у КО 
Ле ско вац, те ри то ри ја гра да Ле сков ца.

II. Град Ле ско вац од ре ђу је се за ко ри сни ка екс про при ја ци-
је, од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти из тач ке I. 
овог ре ше ња.

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

05 број 465-3736/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић,с.р.

1655
На осно ву чла на 20. став 1. и чла на 70. став 2. За ко на о екс-

про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. 
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 
33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло-
гу Оп штин ског ве ћа оп шти не Бо си ле град,  Ге о го ри Ди ми тров  82,

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но сно 
ад ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти  – зе мљи шта и обје ка-
та на зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти пред мет екс про при ја-
ци је, од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти, у ци љу 
из град ње и про се ца ња ули це од мо ста на ре ци Дра го ви шти ци до 
ули це Мар ша ла Ти та, са гла сно Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји број 353-
25/2017-03 од 14. фе бру а ра 2017. го ди не, из да тој од стра не Оп-
штин ске упра ве оп шти не Бо си ле град, а у скла ду са Пла ном  ге не-
рал не ре гу ла ци је Бо си ле гра да („Слу жбе ни гла сник гра да Вра ња”, 
број 2/16), на не по крет но сти ма у КО Бо си ле град I, те ри то ри ја оп-
шти не Бо си ле град.

II. Оп шти на Бо си ле град од ре ђу је се за ко ри сни ка екс про при-
ја ци је, од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти из тач-
ке I. овог ре ше ња.

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

05 број 465-3737/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић,с.р.

1656
На осно ву чла на 20. став 1. и чла на 70. став 2. За ко на о екс-

про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. 
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 
33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу 
Оп штин ског пра во бра ни ла штва оп шти не Вла ди чин Хан, Сло бо да-
на Пе не зи ћа  22,

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но сно ад-
ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти  – зе мљи шта и обје ка та на 
зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти пред мет екс про при ја ци је, од-
но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти, у ци љу из град-
ње ули ца, са гла сно Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји бр. 350-88/2016-04 
од 28. сеп тем бра 2016. го ди не и Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји бр. 350-
89/2016-04 од 28. сеп тем бра 2016. го ди не, из да тим од стра не Оде-
ље ња за ур ба ни зам, имо вин ско-прав не, ко му нал не и гра ђе вин ске 
по сло ве Оп штин ске упра ве оп шти не Вла ди чин Хан, а у скла ду са 
Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је на се ља Вла ди чин Хан („Слу жбе ни 
гла сник Пчињ ског окру га”, број 25/07) и Из ме ном и до пу ном Пла-
на ге не рал не ре гу ла ци је на се ља Вла ди чин Хан („Слу жбе ни лист 
гра да Вра ња”, број 7/14), на не по крет но сти ма у КО Вла ди чин 
Хан, те ри то ри ја оп шти не Вла ди чин Хан.

II. Оп шти на Вла ди чин Хан од ре ђу је се за ко ри сни ка екс про-
при ја ци је, од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти из 
тач ке I. овог ре ше ња.

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

05 број 465-3741/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић,с.р.

1657
На осно ву чла на 20. став 1. За ко на о екс про при ја ци ји („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС 
и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и 
„Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу Оп штин ске 
упра ве Ср бо бран, Трг Сло бо де 2,

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју не по крет но-
сти, у ци љу из град ње са о бра ћај ни ца, тра фо ста ни ца и мер но-ре гу-
ла ци о не ста ни це за по тре бе фор ми ра ња ин ду стриј ске зо не, са гла-
сно Пла ну де таљ не ра гу ла ци је за део рад не зо не уз др жав ни пут I 
ре да број 3 у КО Ср бо бран („Слу жбе ни лист оп шти не Ср бо бран”, 
број 10/08), на не по крет но сти ма у КО Ср бо бран, те ри то ри ја оп-
шти не Ср бо бран. 

II. Оп шти на Ср бо бран од ре ђу је се за ко ри сни ка екс про при ја-
ци је не по крет но сти из тач ке I. овог ре ше ња.

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

05 број 465-3761/2017 
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић,с.р.
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1658
На осно ву чла на 70. став 2, а у ве зи са чла ном 20. став 1. За-

ко на о екс про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01 
 – СУС, 20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 
192. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, 
бр. 33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред-
ло гу Оп штин ског пра во бра ни ла штва оп шти не Ча је ти на, Алек сан-
дра Ка ра ђор ђе ви ћа 28,

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за ад ми ни стра тив ни пре нос не-
по крет но сти, у ци љу из град ње по стро је ња за пре чи шћа ва ње от-
пад них во да за на се ље но ме сто Зла ти бор, са гла сно Ин фор ма ци ји о 
ло ка ци ји за кат. парц. бр. 4595, 4593/1  – део, 4594/3  – део, 4607/1  – 
део, 4605/1  – део и 7342  – део, све у КО Ча је ти на, из да тој од стра-
не Оп штин ске упра ве оп шти не Ча је ти на, а у скла ду са Пла ном ге-
не рал не ре гу ла ци је на се ље ног ме ста Ча је ти на (се ди ште оп шти не) 
са на се ље ним ме стом Зла ти бор  – I фа за („Слу жбе ни лист оп шти не 
Ча је ти на”, бр. 2/12 и 4/16), на не по крет но сти ма у КО Ча је ти на, те-
ри то ри ја оп шти не Ча је ти на. 

II. Оп шти на Ча је ти на од ре ђу је се за ко ри сни ка ад ми ни стра-
тив ног пре но са не по крет но сти из тач ке I. овог ре ше ња.

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

05 број 465-3763/2017 
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић, с.р.

1659
На осно ву чла на 20. став 1. и чла на 70. став 2. За ко на о екс-

про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. 
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 
33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу 
Ди рек ци је за гра ђе вин ско зе мљи ште и из град њу Бе о гра да ЈП, Бе-
о град, Ње го ше ва 84,

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но сно ад-
ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти  – зе мљи шта и обје ка та на 
зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти пред мет екс про при ја ци је, од-
но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти, у ци љу из град-
ње са о бра ћај не по вр ши не  – са о бра ћај ни це То шин Бу нар, са гла сно 
Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји IX-13 број 350.1-3592/2016 од 21. ју ла 
2016. го ди не, из да тој од стра не Сек то ра за спро во ђе ње ур ба ни-
стич ких пла но ва  – Се кре та ри ја та за ур ба ни зам и гра ђе вин ске по-
сло ве Град ске упра ве гра да Бе о гра да, а у скла ду са Из ме на ма и 
до пу на ма Де таљ ног ур ба ни стич ког пла на бло ка 65 у Но вом Бе о-
гра ду („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 13/94), на не по крет-
но сти ма у КО Но ви Бе о град, те ри то ри ја гра да Бе о гра да.

II. Град Бе о град од ре ђу је се за ко ри сни ка екс про при ја ци-
је, од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти из тач ке I. 
овог ре ше ња.

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

05 број 465-3878/2017 
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић, с.р.

1660
На осно ву чла на 20. став 1. и чла на 70. став 2. За ко на о екс-

про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. 
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 
33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу 
Ди рек ци је за гра ђе вин ско зе мљи ште и из град њу Бе о гра да ЈП, Бе-
о град, Ње го ше ва 84,

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но сно ад-
ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти  – зе мљи шта и обје ка та на 
зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти пред мет екс про при ја ци је, 
од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти, у ци љу из-
град ње јав них са о бра ћај них по вр ши на, ре тен зи је  – се па ра то ра и 
тра фо ста ни це, са гла сно Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји IX-20 број 350.1-
4831/2016 од 29. сеп тем бра 2016. го ди не, из да тој од стра не Сек то ра 
за из да ва ње ло ка циј ских усло ва и гра ђе вин ске по сло ве за објек те 
јав не на ме не и ве ли ке ин ве сти ци је у по ступ ку об је ди ње не про це-
ду ре  – Оде ље ња за из да ва ње ло ка циј ских усло ва за објек те јав не 
на ме не Град ске упра ве гра да Бе о гра да, а у скла ду са Пла ном де-
таљ не ре гу ла ци је за са о бра ћај ни по тез Уну тра шњег ма ги страл ног 
по лу пр сте на од са о бра ћај ни це Т-6 до Пан че вач ког мо ста, де о ни-
ца од ули це То шин бу нар до са о бра ћај ног чво ра „Ауто ко ман да” 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 30/07, 7/10, 39/11, 78/14 и 
17/15) и Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је гра ђе вин ског под руч ја се ди-
шта је ди ни це ло кал не са мо у пра ве  – град Бе о град (це ли не I –XIX) 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 20/16 и 97/16), на не по крет-
но сти ма у КО Чу ка ри ца, те ри то ри ја гра да Бе о гра да.

II. Град Бе о град од ре ђу је се за ко ри сни ка екс про при ја ци-
је, од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти из тач ке I. 
овог ре ше ња.

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

05 број 465-3880/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић,с.р.

1661
На осно ву чла на 20. став 1. и чла на 70. став 2. За ко на о екс-

про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. 
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 
33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу 
Јав ног пред у зе ћа „Ср би ја гас”, Но ви Сад, На род ног фрон та 12,

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но сно ад-
ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти  – зе мљи шта и обје ка та на 
зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти пред мет екс про при ја ци је, 
од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти, у ци љу из-
град ње ГМРС/МРС „Ре сник”, са гла сно Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји  
IX-20 бр. 350.1-6221/2016 од 20. де цем бра 2016. го ди не, из да тој 
од стра не Сек то ра за из да ва ње ло ка циј ских усло ва и гра ђе вин ске 
по сло ве за објек те јав не на ме не и ве ли ке ин ве сти ци је у по ступ ку 
об је ди ње не про це ду ре  – Оде ље ња за из да ва ње ло ка циј ских усло ва 
за објек те јав не на ме не Град ске упра ве гра да Бе о гра да, а у скла-
ду са Де таљ ним ур ба ни стич ким пла ном стам бе ног на се ља Ре сник 
(„Слу жбе ни лист гра да  Бе о гра да”, бр. 7/82, 15/88 и 26/90) и Пла-
ном ге не рал не ре гу ла ци је гра ђе вин ског под руч ја се ди шта је ди ни-
це ло кал не са мо у пра ве  – град Бе о град (це ли не I –XIX) („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, бр. 20/16 и 97/16), на не по крет но сти ма у КО 
Ре сник, те ри то ри ја град ске оп шти не Ра ко ви ца у Бе о гра ду. 
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II. Ре пу бли ка Ср би ја, а за по тре бе Јав ног пред у зе ћа „Ср би ја гас”, Но ви Сад, од ре ђу је се за ко ри сни ка екс про при ја ци је, од но сно ад-

ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти из тач ке I. овог ре ше ња.

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

05 број 465-4011/2017 
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник, 

АлександарВучић,с.р.

1662
На осно ву чла на 5. став 1, а у ве зи са чла ном 20. став 1. За ко на о екс про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 

20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 
31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу Пра во бра ни ла штва гра да Ни ша, Во жда Ка ра ђор ђа 16,

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за не пот пу ну екс про при ја ци ју не по крет но сти, уста но вље њем пра ва слу жбе но сти про ла за ко лек то ра, у 
ци љу из град ње ко лек то ра упо тре бље не во де и ко лек то ра за ат мос фер ске во де, са гла сно Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји бр. 353-1/526-2016-06 
од 8. сеп тем бра 2016. го ди не, из да тој од стра не Упра ве за пла ни ра ње и из град њу гра да Ни ша, а у скла ду са Пла ном де таљ не ре гу ла ци је  
Ко лек то ра од пу та за До ње Ме ђу ро во до Ни ша ве („Слу жбе ни лист гра да Ни ша”, број 105/04), на не по крет но сти ма у КО По по вац, КО 
Ниш „Бу бањ” и КО До ње Ме ђу ро во, те ри то ри ја гра да Ни ша. 

II. Град Ниш од ре ђу је се за ко ри сни ка не пот пу не екс про при ја ци је не по крет но сти из тач ке I. овог ре ше ња.
III. Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

05 број 465-4013/2017 
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић,с.р.

1663
На осно ву чла на 3. став 1. тач ка 1) За ко на о огра ни ча ва њу рас по ла га ња имо ви ном у ци љу спре ча ва ња те ро ри зма („Слу жбе ни гла-

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

Вла да до но си

РЕШЕЊЕ

оизменамаидопунамаРешењаоутврђивањулистеозначенихлица

1. У Ре ше њу о утвр ђи ва њу ли сте озна че них ли ца („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 32/16, 
47/16, 50/16, 65/16, 80/16, 86/16, 92/16, 95/16, 98/16, 106/16, 3/17, 8/17, 9/17, 13/17, 23/17, 29/17, 31/17 и 39/17), у ли сти озна че них ли ца 
утвр ђу ју се из ме не и до пу не, ко је су са став ни део овог ре ше ња.

Утвр ђе не из ме не и до пу не ли сте из ста ва 1. ове тач ке об ја вљу ју се у ори ги на лу на ен гле ском је зи ку и у пре во ду на срп ски је зик. У 
слу ча ју би ло ка квог не сла га ња ме ро да ван је текст на ен гле ском је зи ку.

2. Ово ре ше ње, у скла ду са за ко ном, об ја вљу је се на ин тер нет стра ни ци Вла де Ре пу бли ке Ср би је  – www.sr bi ja.gov.rs и на ин тер нет 
стра ни ци Упра ве за спре ча ва ње пра ња нов ца  – www.apml.gov.rs.

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

05 број 337-3918/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић,с.р.
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1664

На осно ву чла на 43. став 3. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14), на пред лог Ми ни стар ства кул ту ре 
и ин фор ми са ња,

Вла да до но си

ЗАКЉУЧАК

1. За ре а ли за ци ју Про јек та „Но ви Сад 2021  – Европ ска пре-
сто ни ца кул ту ре”, ко ји је За кључ ком Вла де 05 број 69-12771/2016 
од 29. де цем бра 2016. го ди не, про гла шен кул тур ним про јек том од 
на ци о нал ног зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју, сред ства се обез бе ђу ју 

у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је, бу џе ту Ауто ном не по кра ји не Вој во ди-
не и бу џе ту гра да Но вог Са да.

2. Сред ства пла ни ра на у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је и Ауто-
ном не по кра ји не Вој во ди не за ре а ли за ци ју Про јек та из тач ке 1. 
овог за кључ ка пре но се се гра ду Но вом Са ду.

3. Овај за кљу чак об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 401-3911/2017
У Бе о гра ду, 4. ма ја 2017. го ди не

Влада
Пред сед ник,

АлександарВучић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
1665

На осно ву чла на 24. став 4. За ко на о за шти ти ста нов ни штва 
од за ра зних бо ле сти („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16), 

Ми ни стар здра вља до но си

ПРАВИЛНИК

опријављивањузаразнихболестиипосебних
здравственихпитања

Члан 1.
Овим пра вил ни ком од ре ђу ју се здрав стве не уста но ве и од ре-

ђе ни др жав ни ор га ни ко ји ма се при ја вљу ју за ра зне бо ле сти, од-
но сно смр ти од за ра зне бо ле сти и при ја вљи ва ње дру гих слу ча је ва 
ко ји, у скла ду са За ко ном о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо-
ле сти (у да љем тек сту: За кон), под ле жу оба ве зном при ја вљи ва њу, 
про пи су ју се ро ко ви, на чин и обра сци за њи хо во при ја вљи ва ње. 

Члан 2.
Оба ве зном при ја вљи ва њу, у скла ду са За ко ном, под ле жу сле-

де ћи слу ча је ви:
1) сва ко обо ље ње или смрт од за ра зне бо ле сти из чла на 5. За-

ко на у скла ду са де фи ни ци јом слу ча ја; 
2) сум ња на обо ле ва ње од ко ле ре, ку ге, ве ли ких бо ги ња, жу-

те гро зни це, ви ру сне хе мо ра гиј ске гро зни це, те шког акут ног ре-
спи ра тор ног син дро ма (у да љем тек сту: САРС), по ли о ми је ли ти са, 
диф те ри је, ма лих бо ги ња, бо ту ли зма, као и по ја ве не по зна те за ра-
зне бо ле сти;

3) епи де ми ја за ра зне бо ле сти;
4) из лу чи ва ње, од но сно но си ла штво узроч ни ка тр бу шног ти-

фу са, па ра ти фу са, дру гих сал мо не ло за, ши ге ло за, јер си ни о за, кам-
пи ло бак те ри о за, као и но си ла штво ан ти ге на ви ру сног хе па ти ти са 
Б, при су ство ан ти те ла на ви ру сни хе па ти тис Ц, ан ти те ла на ХИВ и 
но си ла штво па ра зи та  – узроч ни ка ма ла ри је;

5) сва ки не у о би ча је ни до га ђај ко ји мо же ука зи ва ти на зло у-
по тре бу би о ло шког аген са на Обра сцу 1а или епи де ми је иза зва не 
не по зна тим узроч ни ком;

6) сва ка сум ња на по ја ву за ра зне бо ле сти ко ја од го ва ра де-
фи ни ци ји опа сно сти по здра вље од ме ђу на род ног значajа, пре ма 
Mеђународном здрав стве ном пра вил ни ку (у да љем тек сту: МЗП) и 
Свет ској здрав стве ној ор га ни за ци ји (у да љем тек сту: СЗО);

7) мо гућ ност ин фек ци је ви ру сом бе сни ла;
8) акут на флак цид на па ра ли за;
9) ла бо ра то риј ски утвр ђен узроч ник или ми кро би о ло шки 

мар кер при су ства узроч ни ка за ра зне бо ле сти;
10) ин фек ци ја по ве за на са здрав стве ном за шти том (бол нич ка 

ин фек ци ја);
11) ре зи стен ци ја узроч ни ка за ра зне бо ле сти на ан ти ми кроб-

не ле ко ве.

Члан 3.
Оба ве зно при ја вљи ва ње на про пи са ном обра сцу вр ше здрав-

стве не уста но ве, дру га прав на ли ца ко ја мо гу оба вља ти здрав стве-
ну де лат ност у скла ду са За ко ном, а на осно ву при ја ве ко ју по-
пу ња ва док тор ме ди ци не ко ји утвр ди слу ча је ве из чла на 2. овог 

пра вил ни ка ко ји под ле жу оба ве зном при ја вљи ва њу у ро ко ви ма и 
на на чин про пи сан овим пра вил ни ком.

Члан 4.
Оба ве зно при ја вљи ва ње слу ча је ва обо ље ња, од но сно смр ти 

од за ра зне бо ле сти вр ши се на сле де ћи на чин:
1) нул том при ја вом;
2) хит ном при ја вом;
3) си сте мом за ра но упо зо ра ва ње и хит но ре а го ва ње (у да-

љем тек сту: АЛЕРТ); 
4) по је ди нач ном при ја вом;
5) збир ном при ја вом.

Члан 5.
Нул том при ја вом при ја вљу је се од су ство акут не флак цид не 

па ра ли зе, ма лих бо ги ња, кон ге ни тал не ру бе ле, дру гих за ра зних 
бо ле сти и дру гих слу ча је ва, у скла ду са ме ђу на род ним са ни тар-
ним кон вен ци ја ма и по твр ђе ним ме ђу на род ним уго во ри ма и про-
гра ми ма.

При ја вљи ва ње нул том при ја вом вр ши се пре ма струч но-ме-
то до ло шким упут стви ма, из ра ђе ним, у скла ду са За ко ном, пре ма 
про гра ми ма за од стра њи ва ње и ис ко ре њи ва ње за ра зних бо ле сти, а 
на обра сцу на пра вље ном у скла ду са пре по ру ка ма СЗО.

Члан 6.
Хит ном при ја вом при ја вљу је се сум ња да по сто ји обо ље ње 

од: ко ле ре, ку ге, ве ли ких бо ги ња, жу те гро зни це, ви ру сне хе мо ра-
гиј ске гро зни це, САРС-а, по ли о ми је ли ти са, диф те ри је, ма лих бо-
ги ња, бо ту ли зма, као и по ја ве не по зна те за ра зне бо ле сти.

Хит ном при ја вом у скла ду са чла ном 6. став 1. За ко на, при-
ја вљу ју се и ста ња на ве де на у чла ну 2. став 1. тач. 5) и 6) овог 
пра вил ни ка. 

Хит но при ја вљи ва ње вр ши се од мах по по ста вља њу сум ње 
да по сто ји обо ље ње од за ра зне бо ле сти утвр ђе не у ста ву 1. овог 
чла на, те ле фо ном, те ле гра мом, те лек сом, у елек трон ском об ли ку 
или на дру ги на чин по го дан за хит но оба ве шта ва ње, уз исто вре ме-
но под но ше ње по је ди нач не при ја ве сум ње да по сто ји то обо ље ње.

Ко нач но по ста вље на ди јаг но за за ра зне бо ле сти при ја вљу је 
се под но ше њем по је ди нач не при ја ве на Обра сцу 1. 

Члан 7.
АЛЕРТ се спро во ди уво ђе њем си сте ма ра ног упо зо ра ва ња на 

те ри то ри ји на ко јој за вод или ин сти тут за јав но здра вље, од но сно 
За вод за јав но здра вље осно ван за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је (у 
да љем тек сту: За вод), про це ни да по сто ји опа сност од:

1) озбиљ ног јав но-здрав стве ног до га ђа ја;
2) не у о би ча је ног или нео че ки ва ног до га ђа ја за да то ме сто и 

вре ме, ко ји мо же ука зи ва ти на зло у по тре бу би о ло шког аген са или 
до га ђа ја ко ји узро ку је или мо же узро ко ва ти зна ча јан мор би ди тет 
или мор та ли тет код љу ди, или бр зо на ра ста или мо же на ра сти или 
пре ва зи ла зи или мо же пре ва зи ћи ка па ци тет на ци о нал ног од го во ра; 

3) озбиљ ног ри зи ка да ће се за ра зна бо лест про ши ри ти, или 
по го ди ти ви ше зе ма ља; 

4) озбиљ ног ри зи ка ко ји би мо гао до ве сти до уво ђе ња огра-
ни че ња пре ко гра нич ног пу то ва ња или про ме та, и ко ји зах те ва 
или мо же зах те ва ти ко ор ди ни сан од го вор ви ше зе ма ља по во дом 
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до га ђа ја ко ји мо гу чи ни ти јав но здрав стве ни до га ђај од ме ђу на род-
ног зна ча ја, у скла ду са чла ном 6. МЗП. 

Под до га ђа јем се под ра зу ме ва по ја ва син дро ма, бо ле сти, од-
но сно ста ња или окол ност ко ја по го ду је на стан ку син дро ма, бо ле-
сти или ста ња.

Опа сност од по ја ве до га ђа ја утвр ђе ног у ста ву 1. овог чла-
на здрав стве на уста но ва, дру га прав на ли ца ко ја оба вља ју и здрав-
стве ну де лат ност у скла ду са за ко ном, при ја вљу ју од мах по по ја ви 
до га ђа ја над ле жном за во ду, од но сно ин сти ту ту за јав но здра вље.

Над ле жном за во ду, од но сно ин сти ту ту за јав но здра вље ша-
љу се сле де ћи по да ци, од но сно ин фор ма ци је: 

(1) да је до шло до опа сно сти од по ја ве до га ђа ја утвр ђе ног у 
ста ву 1. овог чла на; 

(2) чи ње ни це ко је ука зу ју на опа сност од ши ре ња за ра зне 
бо ле сти или чи ње ни це ко је ука зу ју да би мо гло до ћи до ши ре ња 
за ра зне бо ле сти (опис кли нич ке сли ке, ла бо ра то риј ски ре зул та ти, 
из вор и вр ста ри зи ка, број обо ле лих и умр лих у ху ма ној по пу ла ци-
ји, фак то ри ко ји ути чу на ши ре ње бо ле сти), уко ли ко би та бо лест 
мо гла, у скла ду са Анек сом 2. МЗП, чи ни ти ван ред ну си ту а ци ју у 
по љу јав ног здра вља од ме ђу на род ног зна ча ја, ка ко је де фи ни са на 
чла ном 1. МЗП;

(3) здрав стве не ме ре ко је су пред у зе те као од го вор на опа-
сност из ста ва 4. тач ка (1) овог чла на;

(4) дру ге ин фор ма ци је ко је су од зна ча ја за про це ну чи ње ни-
ца, пре вен ци ју и од го вор на ши ре ње за ра зне бо ле сти.

Ин фор ма ци ја о по ја ви до га ђа ја из ста ва 1. овог чла на мо ра се 
над ле жном за во ду, од но сно ин сти ту ту за јав но здра вље до ста ви ти 
без од ла га ња, чак и у слу ча ју да де ло ви ин фор ма ци је не до ста ју.

На осно ву до би је них по да та ка над ле жни за вод, од но сно ин-
сти тут за јав но здра вље про це њу је ин фор ма ци је у скла ду са Анек-
сом 2. МЗП и кроз из ве шта је их, у ро ку од 24 ча са од про це не, пу-
тем нај е фи ка сни јег до ступ ног сред ства ко му ни ка ци је, до ста вља ју 
За во ду ко ји вр ши функ ци ју На ци о нал ног цен тра за при ме ну МЗП. 

Над ле жни за вод, од но сно ин сти тут за јав но здра вље до ста-
вља На ци о нал ном цен тру за при ме ну МЗП, у ро ку од 24 ча са од 
про це не, пу тем нај е фи ка сни јег до ступ ног сред ства ко му ни ка ци је, 
ин фор ма ци ју: о свим до га ђа ји ма на сво јој те ри то ри ји ко ји мо гу 
чи ни ти јав но-здрав стве ну прет њу од ме ђу на род ног зна ча ја, про-
це ње ним у скла ду са Анек сом 2. МЗП, о сво јој про це ни ових до-
га ђа ја, и о здрав стве ним ме ра ма пред у зе тим као од го вор на ове 
до га ђа је. 

На кон сла ња ин фор ма ци је из ста ва 7. овог чла на за вод, од но-
сно ин сти тут за јав но здра вље на ста вља да На ци о нал ном цен тру 
за при ме ну МЗП до ста вља пра во вре ме не, ажур не и де таљ не ин-
фор ма ци је о при ја вље ним до га ђа ји ма, укљу чу ју ћи и кла си фи ка-
ци ју пре ма де фи ни ци ји слу ча ја, ла бо ра то риј ске ре зул та те, из во ре 
и ти по ве ри зи ка, број слу ча је ва и смр ти, окол но сти ко је ути чу на 
ши ре ње обо ље ња, за тим ин фор ма ци је о пред у зе тим здрав стве ним 
ме ра ма, пре пре ка ма на ко је се на и ла зи у од го во ру на јав но-здрав-
стве ну прет њу од ме ђу на род ног зна ча ја, као и по треб ној по др шци.

При ја вљи ва ње АЛЕРТ-ом по чи ње од мах по са зна њу да по сто-
ји опа сност од на стан ка до га ђа ја утвр ђе ног у ста ву 1. овог чла на. 

АЛЕРТ се спро во ди све вре ме док по сто је раз ло зи утвр ђе ни 
у ста ву 1. овог чла на, при че му се над ле жном за во ду, од но сно ин-
сти ту ту за јав но здра вље, као и За во ду до ста вља сет по да тка и то 
ми ни мум: иден ти фи ка ци ја уста но ве ко ја при ја вљу је, оп шти на, да-
тум при ја вљи ва ња, од го вор но ли це, кон такт те ле фон, сет де фи ни-
са них син дро ма и дру гих ста ња ко ја под ле жу при ја вљи ва њу, број 
ре ги стро ва них слу ча је ва обо ле ва ња по уз ра сним ка те го ри ја ма 
(0 –4, 5 –14, 15 –29, 30 –64, 65+ го ди на) и уку пан број ре ги стро ва них 
слу ча је ва обо ле ва ња на днев ном ни воу.

АЛЕРТ се спро во ди пре ма струч но-ме то до ло шком упут ству 
ко је при пре ма За вод, у скла ду са За ко ном, пре ма ак ту ел ној епи де-
ми о ло шкој си ту а ци ји и ван ред ној си ту а ци ји, а у скла ду са смер ни-
ца ма СЗО и Европ ског цен тра за пре вен ци ју и кон тро лу бо ле сти.

Здрав стве не уста но ве по сту па ју пре ма стан дард ним опе ра-
тив ним про це ду ра ма, ко је до но си За вод, за си стем ра ног упо зо ра-
ва ња. Ми ни стар ство над ле жно за по сло ве здра вља, у скла ду са За-
ко ном, од ре ђу је ор га ни зо ва ње и по сту па ње здрав стве них уста но ва 
у си сте му АЛЕРТ при ја вљи ва ња.

За вод све ин фор ма ци је о до га ђа ји ма из ста ва 1. овог чла-
на пра во вре ме но до ста вља ми ни стар ству над ле жном за по сло ве 
здра вља.

Члан 8. 
Над ле жни за вод, од но сно ин сти тут за јав но здра вље На ци о-

нал ном цен тру за при ме ну МЗП оба ве зно при ја вљу ју: ве ли ке бо-
ги ње, по ли о ми је ли тис узро ко ван ди вљим со јем по лио ви ру са, ин-
флу ен цу но вог под ти па ко ја иза зи ва обо ље ње код љу ди и САРС.

По дат ке о свим слу ча је ви ма о ко ји ма су из ве ште ни и све из-
ве шта је ко је су по сла ли На ци о нал ном цен тру за при ме ну МЗП, 
над ле жни за вод, од но сно ин сти тут за јав но здра вље, чу ва ју у 
штам па ном, од но сно елек трон ском об ли ку у скла ду са За ко ном.

Члан 9. 
На ци о нал ни цен тар за при ме ну МЗП при ку пља струк ту ри ра-

не и не струк ту ри ра не ин фор ма ци је кроз фор мал ну и не фор мал ну 
ко му ни ка ци ју у епи де миј ском оба ве шта ва њу, од но сно кроз над-
зор не ак тив но сти и про це њу је до га ђа је на сво јој те ри то ри ји ко ри-
сте ћи ин стру мент за од лу чи ва ње дат у Анек су 2 МЗП. 

У скла ду са од ред ба ма МЗП, оба ве ште ње о по ја ви за ра зне 
бо ле сти, епи де ми је или дру гог јав но-здрав стве ног до га ђа ја од ме-
ђу на род ног зна ча ја, На ци о нал ни цен тар за при ме ну МЗП, до ста-
вља је ди ни ци за кон такт Ре ги о нал не кан це ла ри је СЗО за Евро пу 
за МЗП у ро ку од 24 ча са од про це не јав но здрав стве не ин фор-
ма ци је и дру гим ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма или др жа ва ма, у 
скла ду са при хва ће ним ме ђу на род ним оба ве за ма.

На кон оба ве шта ва ња, На ци о нал ни цен тар за при ме ну МЗП 
на ста вља бла го вре ме но да до ста вља СЗО тач не и де таљ не по дат-
ке ко ји ма рас по ла же о јав ноздрав стве ном до га ђа ју, по мо гућ ству 
укљу чу ју ћи и де фи ни ци ју слу ча ја, ла бо ра то риј ске ре зул та те, из-
вор и вр сту прет ње, број обо ле лих и умр лих, усло ве ко ји су по го-
до ва ли ши ре њу бо ле сти о пред у зе тим здрав стве ним ме ра ма, као и 
да оба ве шта ва о по те шко ћа ма и по треб ној по др шци за ре а го ва ње 
на по тен ци јал ни ри зик за јав но здра вље од ме ђу на род ног зна ча ја. 

На ци о нал ни цен тар за при ме ну МЗП, ли ца за кон такт за 
МЗП и њи хо ви за ме ни ци до ступ ни су 24 ча са днев но, се дам да на 
у не де љи. 

Члан 10.
По је ди нач ном при ја вом при ја вљу је се:
1) обо ље ње од за ра зне бо ле сти, 
2) смрт од за ра зне бо ле сти;
3) смрт од за ра зне бо ле сти ко ја ни је на ве де на у чла ну 2. овог 

пра вил ни ка; 
4) сум ња да по сто ји обо ље ње од за ра зне бо ле сти утвр ђе не у 

чла ну 6. став 1. овог пра вил ни ка; 
5) из лу чи ва ње узроч ни ка тр бу шног ти фу са и па ра ти фу са (Z 22.0); 
6) из лу чи ва ње узроч ни ка дру гих сал мо не ло за, ши ге ло за, јер-

си ни о за, кам пи ло бак те ри о за (Z 22.1); 
7) но си ла штво ан ти ге на ви ру сног хе па ти ти са Б (HBsAg  – Z 22.5); 
8) но си ла штво ан ти те ла на ви ру сни хе па ти тис Ц (an ti HCV 

 – Z 22.9); 
9) ла бо ра то риј ски утвр ђен узроч ник или ми кро би о ло шки 

мар кер при су ства узроч ни ка за ра зне бо ле сти;
10) но си ла штво па ра зи та  – узроч ни ка ма ла ри је (Z 22.8); 
11) но си ла штво ан ти те ла на ХИВ (an ti HIV  – Z 21). 
По је ди нач на при ја ва ко јом се при ја вљу ју слу ча је ви утвр ђе ни 

у ста ву 1. тач. 1) до 4) овог чла на под но си се на Обра сцу 1. 
По је ди нач на при ја ва ко јом се при ја вљу је обо ље ње, од но сно 

смрт од ви ру сног хе па ти ти са Б и ви ру сног хе па ти ти са Ц под но си 
се на Обра сцу 4.

По је ди нач на при ја ва ко јом се при ја вљу је мо гућ ност ин фек-
ци је ви ру сом бе сни ла под но си се на Обра сцу 5. 

По је ди нач на при ја ва ко јом се при ја вљу је обо ље ње, од но сно 
смрт од ма ла ри је, као и но си ла штво па ра зи та  – узроч ни ка ма ла ри-
је под но си се на Обра сцу 6. 

По је ди нач на при ја ва ко јом се при ја вљу ју слу ча је ви утвр ђе ни 
у ста ву 1. тач. 5) до 9) овог чла на под но си се на Обра сцу 8. 

По је ди нач на при ја ва ко јом се при ја вљу је но си ла штво ан ти-
те ла на ХИВ, обо ље ње, од но сно смрт узро ко ва на ХИВ-ом (АIDS, 
SI DA) под но си се на Обра сцу 10. и Обра сцу 11. 

По је ди нач на при ја ва ко јом се при ја вљу је ла бо ра то риј ски по-
твр ђен слу чај обо ље ња иза зва ног ви ру сом гри па под но си се на 
Обра сцу 12. 

Члан 11. 
Збир ном при ја вом при ја вљу ју се обо ље ња слич на гри пу, 

акут не ре спи ра тор не ин фек ци је и те шке акут не ре спи ра тор не 
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ин фек ци је у скла ду са струч но-ме то до ло шким упут ством За во да, 
ко је се ажу ри ра сва ке го ди не пред по че так над зо ра над гри пом у 
скла ду са смер ни ца ма СЗО и Европ ског цен тра за пре вен ци ју и 
кон тро лу бо ле сти. 

Члан 12.
При ја вљи ва ње за ра зне бо ле сти вр ши се у скла ду са кли нич-

ким, ла бо ра то риј ским и епи де ми о ло шким кри те ри ју ми ма на осно-
ву уста но вље не кли нич ке прак се.

Епи де ми о ло шку кла си фи ка ци ју при ја вље них слу ча је ва спро-
во ди над ле жни за вод, од но сно ин сти тут за јав но здра вље, а пре ма 
де фи ни ци ји слу ча ја.

Ако се при ја вљи ва ње за ра зне бо ле сти вр ши на осно ву кли-
нич ке ди јаг но зе, по је ди нач на при ја ва под но си се у ро ку од 24 ча са 
од по ста вља ња ди јаг но зе.

Ако је, у ци љу по ста вља ња ди јаг но зе, пред у зе то и ла бо ра то-
риј ско ис пи ти ва ње, при ја ва за ра зне бо ле сти под но си се у ро ку од 
24 ча са од до би ја ња ко нач них ла бо ра то риј ских на ла за.

Члан 13.
Ди јаг но за за ра зне бо ле сти упи су је се на ла тин ском је зи ку и 

ши фри ра пре ма ва же ћој Ме ђу на род ној кла си фи ка ци ји бо ле сти.

Члан 14.
При ја ве утвр ђе не у чл. 5 –11. овог пра вил ни ка до ста вља ју се 

над ле жном за во ду, од но сно ин сти ту ту за јав но здра вље на те ри то-
ри ји на ко јој је утвр ђе но: обо ље ње, од но сно смрт од за ра зне бо ле-
сти из чла на 2. овог пра вил ни ка; смрт од би ло ко је за ра зне бо ле сти 
ко ја ни је утвр ђе на у чла ну 2. овог пра вил ни ка; сум ња да по сто ји 
обо ле ва ње од ко ле ре, ку ге, ве ли ких бо ги ња, жу те гро зни це, ви ру-
сне хе мо ра гиј ске гро зни це, САРС-а, по ли о ми је ли ти са, диф те ри је, 
ма лих бо ги ња, бо ту ли зма, као и по ја ве не по зна те за ра зне бо ле сти.

Kопије по је ди нач них при ја ва обо ље ња и смр ти од ко ле ре, ку-
ге, ве ли ких бо ги ња, жу те гро зни це, ви ру сних хе мо ра гич ких гро-
зни ца, по ли о ми је ли ти са, диф те ри је, ма лих бо ги ња, бо ту ли зма, ма-
ла ри је, бе сни ла, ви ру сних хе па ти ти са Б и Ц, но си ла штва ан ти те ла 
на ХИВ и обо ље ња и смр ти од бо ле сти узро ко ва не ХИВ-ом, ла бо-
ра то риј ски по твр ђе ног слу ча ја обо ле ва ња од гри па, као и по ја ве 
не по зна те за ра зне бо ле сти, у пи сме ном или елек трон ском об ли ку 
до ста вља ју се За во ду. 

Члан 15.
При ја ву епи де ми је за ра зне бо ле сти по пу ња ва док тор ме ди-

ци не спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је из за во да, од но сно ин сти ту та 
за јав но здра вље ко ји утвр ди епи де ми ју.

При ја ва из ста ва 1. овог чла на под но си се За во ду, на Обра сцу 2. 
Епи де ми ја за ра зне бо ле сти при ја вљу је се од мах, а нај ка сни је 

у ро ку од три да на од да на ка да је епи де ми ја утвр ђе на.
О по ја ви епи де ми је за ра зне бо ле сти на ста ле упо тре бом жи-

вот них на мир ни ца и во де по ре клом из обје ка та под са ни тар ним 
над зо ром, од мах се пу тем те ле фо на, елек трон ском по штом или на 
дру ги на чин по го дан за бр зо оба ве шта ва ње, оба ве шта ва и ор ган 
упра ве над ле жан за по сло ве са ни тар ног над зо ра на те ри то ри ји на 
ко јој је епи де ми ја утвр ђе на. 

Члан 16.
Од ја ву епи де ми је за ра зне бо ле сти по пу ња ва док тор ме ди ци-

не спе ци ја ли ста епи де ми о ло ги је из за во да, од но сно ин сти ту та за 
јав но здра вље ко ји утвр ди пре ста нак епи де ми је.

Од ја ва епи де ми је из ста ва 1. овог чла на под но си се За во ду, 
на Обра сцу 3. 

Од ја ва епи де ми је за ра зне бо ле сти вр ши се по ис те ку дво-
стру ког нај ду жег ин ку ба ци о ног пе ри о да од ре ђе ног за за ра зну бо-
лест ко ја је про у зро ко ва ла епи де ми ју.

За во ди за јав но здра вље на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји-
не Вој во ди не, при ја ву и од ја ву епи де ми је за ра зне бо ле сти под но се 
Ин сти ту ту за јав но здра вље Вој во ди на у Но вом Са ду и За во ду, у 
скла ду са За ко ном.

Члан 17.
При ја ву мо гу ће ин фек ци је узро ко ва не ви ру сом бе сни ла и по-

сте ек спо зи ци о ној про фи лак си по пу ња ва док тор ме ди ци не здрав-
стве не уста но ве  – ан ти ра бич не ста ни це ко ји утвр ди мо гућ ност ин-
фек ци је ви ру сом бе сни ла.

При ја ва из ста ва 1. овог чла на под но си се Па сте ро вом за во ду 
у Но вом Са ду, на Обра сцу 5. од мах по за вр шет ку ан ти ра бич ног 
трет ма на, а ко пи ја при ја ве до ста вља се За во ду. 

Члан 18. 
При ја ву ин фек ци је по ве за не са здрав стве ном за шти том (бол-

нич ка ин фек ци ја) по пу ња ва док тор ме ди ци не ко ји утвр ди слу чај 
ин фек ци је.

При ја ва из ста ва 1. овог чла на упи су је се у књи гу еви ден ци је 
пријавa бол нич ких ин фек ци ја уста но ве. 

При ја ва из ста ва 1. овог чла на  до ста вља се над ле жном за во-
ду, од но сно ин сти ту ту за јав но здра вље, у ро ку од три да на од да на 
ка да је бол нич ка ин фек ци ја по твр ђе на, на Обра сцу 7.

Члан 19.
При ја ву о ла бо ра то риј ски утвр ђе ном узроч ни ку за ра зне бо-

ле сти или ла бо ра то риј ски утвр ђе ном ми кро би о ло шком мар ке ру 
при су ства узроч ни ка за ра зних бо ле сти над ко ји ма се спро во ди 
над зор из чла на 5. За ко на по пу ња ва док тор ме ди ци не спе ци ја ли-
ста ми кро би о ло ги је из ла бо ра то ри је у ко јој је утвр ђен узроч ник 
или ми кро би о ло шки мар кер при су ства узроч ни ка за ра зне бо ле сти.

При ја ва из ста ва 1. овог чла на под но си се за во ду, од но сно ин-
сти ту ту за јав но здра вље на те ри то ри ји на ко јој се на ла зи ла бо ра-
то ри ја ко ја је утвр ди ла узроч ни ка за ра зне бо ле сти, на Обра сцу 8. 

При ја вљи ва ње ла бо ра то риј ски утвр ђе ног узроч ни ка или ми-
кро би о ло шког мар ке ра при су ства узроч ни ка за ра зне бо ле сти вр-
ши се у ро ку од 24 ча са од тре нут ка утвр ђи ва ња узроч ни ка или 
ми кро би о ло шког мар ке ра при су ства узроч ни ка за ра зне бо ле сти. 

Ан ти ми кроб на ре зи стен ци ја узроч ни ка при ја вљу је се ре фе-
рент ној ла бо ра то ри ји и За во ду на Обра сцу 13.

Члан 20.
У слу ча ју обо ле ва ња или смр ти од ту бер ку ло зе, по ред по је-

ди нач не при ја ве на Обра сцу 1, оба ве зно се под но си и до пун ска 
при ја ва  – од ја ва ту бер ку ло зе и ре зи стен ци је Myco bac te ri um tu ber
cu lo sis на Обра сцу 9. 

При ја ве из ста ва 1. овог чла на по пу ња ва док тор ме ди ци не ко-
ји је по ста вио ди јаг но зу, од но сно за по чео ле че ње.

При ја ва на Обра сцу 1. из ста ва 1. овог чла на, под но си се у 
ро ку од 24 ча са, над ле жном за во ду, од но сно ин сти ту ту за јав но 
здра вље за те ри то ри ју на ко јој је утвр ђе но обо ље ње, од но сно смрт 
од ту бер ку ло зе. 

При ја ва на Обра сцу 9. из ста ва 1. овог чла на, под но си се, сед-
мич но над ле жном за во ду, од но сно ин сти ту ту за јав но здра вље на 
те ри то ри ји на ко јој па ци јент има пре би ва ли ште и над ле жној здрав-
стве ној уста но ви за плућ не бо ле сти на ни воу управ ног окру га. 

Здрав стве не уста но ве из ста ва 4. овог чла на ко пи је под не тих 
при ја ва у па пир ном об ли ку под но се ме сеч но За во ду, од но сно кон-
ти ну и ра но уно се исте кроз раз ви је ну елек трон ску ба зу по да та ка 
пре ма струч но-ме то до ло шком упут ству ко је из ра ђу је За вод. 

Члан 21.
Ако је ли це обо ле ло од за ра зне бо ле сти за ко ју је у скла ду са 

за ко ном оба ве зно епи де ми о ло шко ис пи ти ва ње, а не ма пре би ва ли-
ште на те ри то ри ји на ко јој се бо лест по ја ви ла, ко пи ја по је ди нач не 
при ја ве о обо ље њу од за ра зне бо ле сти као и ко пи ја ла бо ра то риј ски 
утвр ђе ног узроч ни ка за ра зне бо ле сти или ла бо ра то риј ски утвр ђе-
ног ми кро би о ло шког мар ке ра при су ства узроч ни ка за ра зних бо ле-
сти, до ста вља ју се за во ду, од но сно ин сти ту ту за јав но здра вље на 
те ри то ри ји на ко јој то ли це има пре би ва ли ште. 

Члан 22.
Ако здрав стве на уста но ва у ко ју је обо ле ло ли це упу ће но ра-

ди ле че ња, изо ла ци је или изо ла ци је и ле че ња, утвр ди ди јаг но зу 
ко јом се ме ња пр во бит но при ја вље на ди јаг но за, ду жна је да о про-
ме ни ди јаг но зе оба ве сти за вод, од но сно ин сти тут за јав но здра вље 
ко јем је при ја вље на пр во бит но по ста вље на ди јаг но за, ко ји о то ме 
од мах оба ве шта ва За вод.

Члан 23.
Над ле жни за вод, од но сно ин сти тут за јав но здра вље об је ди-

њу је у елек трон ску ба зу по да та ка за при ја вљи ва ње за ра зних бо ле-
сти, по дат ке до би је не од здрав стве них уста но ва, при ват не прак се 
и дру гих прав них ли ца ко ја мо гу оба вља ти здрав стве ну де лат ност, 
у скла ду са За ко ном. 
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За вод фор ми ра елек трон ску ба зу по да та ка о при ја вље ним 
слу ча је ви ма за ра зних бо ле сти за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је. 

Ра ди уна пре ђе ња ана ли зе по да та ка до би је них епи де ми о ло-
шким над зо ром над за ра зним бо ле сти ма, као и по себ ним здрав-
стве ним пи та њи ма, и ра ди пра во вре ме ног ре а го ва ња на де тек-
то ва не прет ње по јав но здра вље из ве штај са се том по да та ка са 
по је ди нач них при ја ва утвр ђе них у чла ну 10. до пу њен епи де ми-
о ло шким по да ци ма од зна ча ја до би је ним епи де ми о ло шким ис-
пи ти ва њем и кла си фи ка ци јом слу ча ја, у скла ду са де фи ни ци јом 
слу ча ја, ко ју спро во де над ле жне епи де ми о ло шке слу жбе до ста вља 
се За во ду пи сме ним или елек трон ским пу тем у скла ду са ме то до-
ло шким упут ством За во да у ро ку од 48 ча со ва од по след њег да на 
у не де љи, за прет ход них се дам да на, од но сно од по след њег да на у 
ме се цу за прет ход ни ме сец. 

На осно ву из ве шта ја из ста ва 3. овог чла на, За вод са чи ња-
ва об је ди ње ни сед мо днев ни, од но сно ме сеч ни из ве штај о укуп ном 
кре та њу за ра зних бо ле сти на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и исти 
до ста вља ми ни стар ству над ле жном за по сло ве здра вља и за во ди-
ма, од но сно ин сти ту ти ма за јав но здра вље, у ро ку од се дам да на 
од да на при је ма из ве шта ја из ста ва 1. овог чла на. 

Го ди шњи из ве штај о кре та њу за ра зних бо ле сти на те ри то ри-
ји за ко ју су над ле жни за во ди, од но сно ин сти ту ти за јав но здра вље 
до ста вља ју За во ду, нај ка сни је до 1. мар та те ку ће го ди не за прет-
ход ну го ди ну, у скла ду са ме то до ло шким упут ством За во да. 

Из ве шта је про пи са не у ст. 3. и 5. овог чла на за во ди за јав-
но здра вље са те ри то ри је Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на до ста-
вља ју Ин сти ту ту за јав но здра вље Вој во ди не, а Ин сти тут за јав но 
здра вље Вој во ди не исте до ста вља За во ду у ро ко ви ма утвр ђе ним у 
ст. 3. и 5. овог чла на. 

Го ди шњи из ве штај о мо гућ но сти ин фек ци је ви ру сом бе сни ла 
и о ан ти ра бич ној за шти ти, Па сте ров за вод у Но вом Са ду до ста вља 
За во ду нај ка сни је до 1. мар та те ку ће го ди не за прет ход ну го ди ну. 

Об је ди ње ни, го ди шњи из ве штај о укуп ном кре та њу за ра зних 
бо ле сти на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је, За вод до ста вља ми ни-
стар ству над ле жном за по сло ве здра вља и свим за во ди ма, од но-
сно ин сти ту ти ма за јав но здра вље и оста лим ре ле вант ним ин сти-
тут ци ја ма и уста но ва ма нај ка сни је до 15. апри ла те ку ће го ди не за 
прет ход ну го ди ну. 

У ци љу ефи ка сно сти ра да це ло куп ног си сте ма над зо ра, оба-
ве шта ва ња уче сни ка у си сте му при ја вљи ва ња за ра зних бо ле сти и 

ве ри фи ка ци је и евен ту ал не ис прав ке по да та ка, над ле жни за вод, 
од но сно ин сти тут за јав но здра вље до ста вља по врат не ин фор ма-
ци је у свом под руч ју спро во ђе ња над зо ра здрав стве ној уста но ви 
или при ват ној прак си ко ја је под не ла при ја ву. По врат не ин фор-
ма ци је мо ра ју би ти ја сне и ре дов не и мо гу се да ти кроз по се ту, у 
об ли ку пи сме ног, те ле фон ског или елек трон ског кон так та или на 
би ло ко ји дру ги на чин ко ји од го ва ра хит но сти си ту а ци је. 

За вод до ста вља над ле жним ме ђу на род ним те ли ма, од но сно 
мре жа ма за епи де ми о ло шки над зор, сле де ће ин фор ма ци је: 

1) упо ре ди ве и ком па ти бил не по дат ке и ин фор ма ци је ве за не 
за епи де ми о ло шки над зор за ра зних бо ле сти и по себ них здрав стве-
них пи та ња; 

2) бит не ин фор ма ци је о про гре си ји епи де ми о ло шке си ту а ци је; 
3) бит не ин фор ма ци је у ве зи са не у о би ча је ним епи де ми о ло-

шким фе но ме ни ма или но вим за ра зним бо ле сти ма не по зна тог по-
ре кла, укљу чу ју ћи и оне ве за не за зе мље тре ћег све та. 

Ка да до ста вља по дат ке до би је не епи де ми о ло шким над зо ром, 
За вод ко ри сти де фи ни ци је слу ча је ва.

Члан 24.
Обра зац 1, Обра зац 1а, Обра зац 2, Обра зац 3, Обра зац 4, Обра-

зац 5, Обра зац 6, Обра зац 7, Обра зац 8, Обра зац 9, Обра зац 10, 
Обра зац 11, Обра зац 12. и Обра зац 13. из чл. 2, 6, 10, 15, 16, 18, 19. 
и 20. од штам па ни су уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део. 

Члан 25.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о при ја вљи ва њу за ра зних бо ле сти и дру гих слу ча је ва 
утвр ђе них За ко ном о за шти ти ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 98/05 и 107/05  – ис прав ка).

Члан 26.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од об ја вљи ва ња у 

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

Број 110-00-149/2017-10
У Бе о гра ду, 18. апри ла 2017. го ди не

Ми ни стар,
acc. др ЗлатиборЛончар, с.р.
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С А Д Р Ж А Ј

Јавни позиви

РЕПУБЛИКА СРБИЈА, КОЈУ ЗАСТУПА ВЛАДА РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 
и  

АД АЕРОДРОМ НИКОЛА ТЕСЛА БЕОГРАД  
(у даљем тексту: „АНТ”) 

об јављују 

ОБАВЕШТЕЊЕ  
о продужењу рокова у поступку за давање концесије за финансирање, 

развој кроз изградњу и реконструкцију, одржавање и управљање 
инфраструктуром АД Аеродрома Никола Тесла Београд  и обављање 

делатности оператера аеродрома у складу са јавним позивом  
који је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 9/2017  

од 10. фебруара 2017. године 
(у даљем тексту „Јавни позив од 10. фебруара”)

1. Подаци о даваоцу концесије 
Република Србија и АНТ су заједнички даваоци концесије.
Главни контакт за поступак је АНТ:
Пословно име: Акционарско друштво Аеродром Никола Тесла 

Београд, матични број 07036540, ПИБ: 100000539 
Адреса: Сурчин, 11180 Београд 59, Република Србија
Контакт особе: Марко Марковић, Миодраг Мирковић
Интернет адреса: www.beg.aero
Контакт телефони: +381 11 209 4872; +381 11 209 7273
Електронска пошта: concession@beg.aero
2. Предмет концесије
Предмет концесије је финансирање, развој кроз изградњу и рекон-

струкцију, одржавање и управљање инфраструктуром АНТ-а и обављање 
делатности оператера аеродрома на Аеродрому Никола Тесла у Београду.

Молимо вас да погледате јавни позив од 10. фебруара ради добијања 
детаљнијих информација о предмету концесије.

3. Врста поступка
Поступак давања концесије се спроводи у складу са чланом 20. став 

3, а у вези са чланом 10. став 1. Закона о јавно-приватном партнерству и 
концесијама („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) (даље у 
тексту: „ЗЈППК”), као и чланом 41а ЗЈППК и Уредбом о начину давања 
концесије у фазама („Службени гласник РС”, број 1/17).

Молимо Вас да погледате Јавни позив од 10. фебруара ради добијања 
детаљнијих информација о врсти поступка.

4. Датум објављивања јавног позива
Јавни позив од 10. фебруара објављен је у „Службеном гласнику 

РС”, број 9/2017 дана 10. фебруара 2017. године, као и на интернет стра-
ници АНТ-а и на званичном порталу Управе за јавне набавке Републике 
Србије дана 10. фебруара 2017. године, дневном листу Политика дана 13. 
фебруара 2017. године и на интернет страници Tenders Electronic Daily 
дана 14. фебруара 2017. године.

5. Датум објављивања обавештења о продужењу рокова у поступку
Ово обавештење о продужењу рокова у поступку ће бити објављено 

у „Службеном гласнику Републике Србије”.
6. Разлози за продужење рокова 
На захтев великог броја Квалификованих учесника који желе да 

искористе право да, до истека рока за подношење необавезујућих прија-
ва у Фази 1, формирају конзорцијуме (групу понуђача) са трећим лицима 
(„Придружени чланови конзорцијума”) што је у складу са међународном 
праксом када је реч о концесијама за аеродроме, а узимајући у обзир да 
је постављен велики број питања у вези са могућношћу формирања кон-
зорцијума и начином придруживања лица конзорцијуму, у вези са чиме је 
Јавно тело је дана 28. априла 2017. године објавило одговор и тиме дало 
инструкције Квалификованим понуђачима Јавно тело је одлучило да 
се рок за подношење необавезујућих понуда Фазе 1. продужава, како би 
Квалификовани учесници и Придружени чланови конзорцијума у складу 
са начелима слободне тржишне утакмице и једнаког и правичног третмана 
сходно ЗЈППК под једнаким условима имали довољно времена да припре-
ме сву неопходну документацију дефинисану Јавним позивом, Упутством 
за понуђаче у Фази 1 и одговорима на питања Квалификованих учесника и 
припремили што квалитетније необавезујуће понуде које ће бити предмет 
оцене у складу са поглављем 8. Упутства за понуђаче за Фазу 1 поступка.

У складу са наведеним рокови Фазе 2. се мењају, иако само трајање 
Фазе 2 поступка остаје непромењено. 

7. Нови рок 
Нови рок за подношење необавезујућих понуда је 30. мај 2017. 

године.
Рок за доношење одлуке о понуђачима који су се квалификовали за 

учешће у Фази 2 остаје непромењен и износи 10 (десет) календарских дана 
од дана истека рока за подношење необавезујућих понуда. Рок за подно-
шење обавезујућих понуда остаје непромењен и износи седамдесетпет (75) 
календарских дана од дана објављивања понуђача који су се квалификовали 
за учешће у Фази 2 на интернет страници АНТ-а и Портала јавних набавки.

Трајање свих осталих рокова за поступање Јавног тела остаје непро-
мењен.

8. Подаци о осталим елементима јавног позива
Остали елементи Јавног позива од 10. фебруара, остају непромењени.
 17-15898

Јавни позиви  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 1
Јавни конкурси  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 3
Судски огласи   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 6
Упис у судски регистар   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 11
Неважеће исправе  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 12
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THE REPUBLIC OF SERBIA, REPRESENTED BY THE GOVERNMENT 

OF THE REPUBLIC OF SERBIA 
and  

AD AERODROM NIKOLA TESLA BEOGRAD  
(hereinafter referred to as ”ANT”) 

announce  the  fo l lowing

NOTIFICATION  
on extension of the deadlines in the procedure for the granting of a 

concession for the financing, development through the construction and 
reconstruction, maintenance and management of the infrastructure of AD 

Aerodrom Nikola Tesla Beograd and the performance of the activity of 
AIRPORT operator in accordance with the Public invitation published   

in the Official Gazzette NO. 9/2017 dated 10 February 2017 
(hereinafter referred to as the ”Public invitation dated 10 February”)

1. Information about the grantor of the concession
The Republic of Serbia and ANT are the joint grantors of the concession.
The key contact for the Procedure is ANT:
NAME: Akcionarsko društvo Aerodrom Nikola Tesla Beograd, ID no. 

07036540, PIB (tax identification number) 100000539
Address: Surčin, 11180 Belgrade 59, Republic of Serbia
Contact persons: Marko Marković; Miodrag Mirković
Website: www.beg.aero
Phone numbers: +381 11 209 4872, +381 11 209 7273
E-mail addresses: concession@beg.aero
2. Subject matter of the concession
The subject matter of the concession is the financing, development 

through the construction and reconstruction, maintenance and management of 
the infrastructure of ANT and the performance of the activity of airport operator 
at the Belgrade Nikola Tesla Airport. 

Please see the Public invitation dated 10 February for more detailed 
information on the subject matter of the concession.

3. Type of procedure
The procedure for granting of a concession is implemented in accordance 

with Article 20 Paragraph 3 in relation with Article 10 Paragraph 1 of the Law 
on Public Private Partnership and Concession (”Official Gazette of the Republic 
of Serbia”, no. 88/2011, 15/2016 and 104/2016) (hereinafter referred to as the 
”PPP Law”), as well as Article 41a of the PPP Law and the the Decree on the 
Manner of Concession Granting in Phases (”Official Gazette of the Republic of 
Serbia”, no. 1/2017).

Please see the Public invitation dated 10 February for more detailed 
information on type of the procedure.

4. Date of publishing of the public invitation
The Public invitation dated 10 February was published in the Official 

Gazette of the Republic of Serbia, no. 9/2017, on 10 February 2017, as well 
as on the webpage of ANT and on the official portal of the Public Procurement 
Office of the Republic of Serbia on 10 February 2017, in daily newspaper 
Politika on 13 February 2017 and on the webpage of the Tenders Electronic 
Daily on 14 February 2017.

5. Date of publishing of the notification on extension of the deadlines in 
the procedure 

This Notification on Extension of the Deadlines in the Procedure will be 
published in the Official Gazette of the Republic of Serbia.

6. Reasons for the extension of the deadlines 
Upon request of majority of Qualified participants who want to utilise 

their right, up to expiry of deadline for submission of non-binding bids in 
Phase I, to form consortiums (group of bidders) with third parties (hereinafter: 
Adjoined member of consortium), which is in accordance with international 
practice relating to concessions for airports and having in mind a significant 
number of questions regarding the possibility of forming of consortiums and 
adjoining consortiums, in reference to which the Public body posted on 28th 
April 2017 answer, hence giving instructions to the Qualified bidders, the 
Public body has decided to extend the deadline for submission of non-binding 
bids in Phase I, as to allow the Qualified bidders and Adjoined members of the 
consortium in accordance with principle of PPP Law of equal and just treatment 
and the principle of free market competition as to allow all Qualified participants 
and Adjoined members of the consortium sufficient time for preparation of all 
required documentation in line with Public Invitation, Instructions for bidders 
for Phase 1 and Qualified participants Questions and Answers necessary for the 
preparation of the non-binding bids which will be subject of scoring in line with 
chapter 8 of Instructions to bidders for Phase 1. 

In accordance with the stated above the deadlines for Phase 2. are 
extended although the duration of the Phase 2 remains unchanged. 

7. The new deadlines 
The new deadline for submission of non binding bids is 30th May 2017.
The deadline for making the decision as regards to the bidders who have 

qualified for participation in Phase 2 remains 10 (ten) calendar days from the 
date of expiry of deadline for submission of non-binding bids.

The deadline for submission of binding offers remains in duration 
unchanged and is (75) seventyfive days from the date of announcmenet of 
bidders which have qualifiedn for Phase 2. on the web site of ANT and Public 
procurement portal.

The duration of all other deadlines for the actions of the Public body 
remains unchanged.

8. Information on other elements (deadlines) of the Public invitation
Other elements of the Public invitation dated 10 February, remain 

unchanged. 17-15898

УПРАВА ЗА ЗАЈЕДНИЧКЕ ПОСЛОВЕ РЕПУБЛИЧКИХ ОРГАНА 
11000 Београд, Немањина 22–26

об јављује

ПОЗИВ 
продаја отпадног папира 

путем прикупљања писаних понуда 
(број 3/2017)

Управа за заједничке послове републичких органа покреће поступак 
продаје отпадног папира, односно његовог скупљања, сортирања и рецик-
лаже са више локација републичких органа на територији града Београда, 
као секундарнe сировинe, по почетној купопродајној цени за бели папир у 
износу од 9,00 динара без ПДВ-а по килограму, за мешани папир и картон 
у износу од 6,00 динара без ПДВ-а по килограму, а за фискалне рачуне са 
ковертама у износу од 2,00 динара без ПДВ-а по килограму.

Приближна количина отпадног папира износи 50.000 kg на го-
дишњем нивоу.

Поступак отуђења спровешће се путем прикупљања затворених пис-
мених понуда. 

Избор најповољнијег понуде извршиће се применом критеријума 
највише понуђене укупне јединичне цене по килограму за бели, мешани 
папир и картон и фискалне рачуне са ковертама.

Право учешћа имају сва лица која која доставе документацију 
одређену овим огласом. 

Писмена понуда подноси се у затвореној коверти и треба да садржи 
понуђену јединичну цену у номиналном износу, по једном килограму за 
бели, мешани папир и картон и фискалне рачуне са ковертама, као и збир 
јединичних цена, односно укупну цену, назив понуђача, адресу, број теле-
фона (број моб. тел. за предузетнике) и извод о регистрацији привредног 
субјекта издат од Агенције за привредне регистре, осим у случају када је за 
регистрацију надлежан други орган.

Поступак продаје спроводи се у складу са Законом о управљању от-
падом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16), те у том смислу 
уз понуду је потребно доставити фотокопије следећих дозвола и то: дозво-
ла за сакупљање отпада, дозвола за транспорт отпада, дозвола за третман 
отпада, дозвола за складиштење отпада, или фотокопију једне интегралне 
дозволе издате од стране Министарства пољопривреде и заштите живот-
не средине, као и доказ о уплати депозита у висини од 20.000 динара без 
ПДВ-а. Депозит се уплаћује на жиро рачун 840-30971845-20, по моделу 97 
са позивом на 13411000406130742321.

Уколико понуђач не поседује неку од појединачних дозвола према 
Закону од управљању отпадом, дужан је да достави фотокопију уговора о 
пословно техничкој сарадњи са правним или физичким лицем који посе-
дује наведену дозволу, као и фотокопију те дозволе.

Понуђач понуду подноси непосредно или путем поште.
Понуде се подносе најкасније до 31. маја 2017. године до 10,00 ча-

сова у затвореној коверти на адресу: Управа за заједничке послове репу-
бличких органа, Београд, Немањина 22–26, I спрат, канцеларија број 14. 
Коверат са понудом на предњој страни мора имати писани текст: „Понуда 
за продају отпадног папира – не отварај”, а на полеђини назив понуђача и 
адресу са бројем телефона.

Отварање понуда обавиће се јавно, уз присуство понуђача, 31. маја 
2017. године у 12,30 часова, у Управи за заједничке послове републичких 
органа у Београду, Немањина 22–26, II спрат, свечана сала.

Неблаговремене понуде и понуде које не садрже све наведене еле-
менте и доказе, неће се узети у разматрање. 

Понуда која не садржи јединичну цену за све ставке неће се узети у 
разматрање.

Понуђачу чија понуда не буде изабрана, уплаћени износ депозита 
биће враћен у року од 30 дана по окончаном поступку.

Понуђачу чија понуда буде оцењена као најповољнија, уплаћени из-
нос депозита рачунаће се као део уплаћених средстава која ће бити урачу-
ната у продајну цену. 

 Уколико понуђач чија понуда буде оцењена као најповољнија одус-
тане од понуде, односно закључења уговора, депозит неће бити враћен.
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Понуђач са којим буде закључен уговор, дужан је да приликом ре-

ализације уговора достави Документ о кретању отпада према Закону о 
управљању отпадом („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10 и 14/16) и 
према Правилнику о обрасцу документа о кретању отпада и упутству за 
његово попуњавање („Службени гласник РС”, број 72/09), и да у свему 
поступа у складу са Законом о управљању отпадом.

Преузимање ће се вршити сукцесивно, а изабрани понуђач ће пре-
узимање извршити на основу писменог или усменог позива овлашћеног 
лица продавца, на локацији коју одреди Продавац. 

Приликом преузимања и мерења отпадног папира, изабрани понуђач 
ће сачинити Записник улазне контроле на коме је назначена класа и ко-
личина отпадног папира. Један примерак Записника улазне контроле се 
доставља продавцу, као основ за издавање рачуна – отпремнице, а други 
примерак Записника са рачуном – отпремницом се доставља понуђачу.

 Плаћање ће се се извршити у у року од 30 дана од дана достављања 
рачуна – отпремнице. 

Све трошкове око преузимања и транспорта сноси изабрани понуђач.
У поступку продаје отпадног папира који садржи податке о лично-

сти, републички орган у чијем је поседу наведени папир формираће по-
себну Комисију која ће присуствовати процесу преузимања и рециклаже у 
циљу заштите личних података грађана, о чему ће чланови комисије сачи-
нити посебан записник. 

О избору најповољније понуде, понуђачи ће бити писмено обавеште-
ни у року од 10 дана од дана отварања понуда, а са изабраним понуђачем 
закључиће се уговор на период од три године. 

Лице за контакт у поступку продаје је Војкан Шупут, тел.: 064/8167-198.
 17-15607

Јавни конкурси
СКУПШТИНА ОПШТИНЕ БАЧ на основу члана 39. Закона о јав-

ним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16), и Одлуке о спро-
вођењу јавног конкурса за избор директора Јавног комуналног предузећа 
„Тврђава” Бач, оглашава јавни конкурс

– за избор директора Јавног комуналног предузећа „Тврђава” Бач.
Подаци о Јавном комуналном предузећу: Јавно комунално преду-

зеће „Тврђава” Бач, Маршала Тита 73, матични број 08012814, уписано код 
Агенције за привредне регистре под бројем 67378/2005 од 14. јула 2005. 
године, ПИБ 101451294.

Претежна делатност: 3600 – сакупљање, пречишћавање и дистрибу-
ција воде.

Пословање и рад Јавног комуналног предузећа „Тврђава” Бач уређује 
се Одлуком о усклађивању пословања Јавног комуналног предузећа 
Тврђава Бач („Службени лист општине Бач”, број 28/16) и Статутом овог 
јавног предузећа.

Радно место и послови:
Директор Јавног комуналног предузећа „Тврђава” Бач.
Директор Јавног комуналног предузећа „Тврђава” Бач представља и 

заступа Јавно предузеће, организује и руководи процесом рада, води по-
словање Јавног предузећа, одговара за законитост рада Јавног предузећа, 
као и за реализацију одлука и других аката Скупштине општине Бач, пред-
седника и Општинског већа, предлаже годишњи, односно трогодишњи 
програм пословања и одговоран је за његово спровођење, предлаже изврш-
ног директора, закључује уговор о раду са извршним директором, у складу 
са законом којим се уређују радни односи, доноси акт о систематизацији, 
и врши друге послове одређене законом, оснивачким актом и Статутом ја-
вног предузећа.

Адреса на коју се подносе пријаве:
Комисија за спровођење конкурса за избор директора, Трг др Зорана 

Ђинђића број 2, 21420 Бач, са назнаком „За јавни конкурс – избор директо-
ра јавног комуналног предузећа ’Тврђава’ Бач”.

Докази који се прилажу уз пријаву:
1. извод из матичне књиге рођених;
2. диплому о стеченом високом образовању;
3. исправе којима се доказује радно искуство (потврде и други акти 

из којих се доказује да има најмање пет година радног искуства на посло-
вима за које се захтева високо образовање, односно да има најмање три го-
дине радног искуства на пословима који су повезани са пословима Јавног 
комуналног предузећа „Тврђава” Бач као и да има радно искуство у орга-
низовању рада и вођењу послова; 

4. изјава дата под пуном материјалном и кривичном одговорношћу 
да лице није члан органа политичке странке, односно да му је одређено 
мировање у вршењу функције органа политичке странке;

5. потврда надлежног органа да лице није осуђивано на казну затво-
ра од најмање шест месеци;

6. потврда надлежног органа да лицу, у складу са законом који 
уређују кривична дела, није изречена мера безбедности обавезно пси-
хијатријско лечење и чување у здравственој установи, обавезно пси-
хијатријско лечење на слободи, обавезно лечење наркомана, обавезно ле-
чење алкохоличара и забрана вршења позива, делатности и дужности.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена 
код надлежног органа.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/16), прописано је између осталог да ор-
ган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибављати сама. Потребно је да кандидат, уз напред наве-
дене доказе, достави изјаву којом се опредељује за једну од могућности, 
да орган прибави податке о којима се води службена евиденција или ће то 
кандидат учинити сам.

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

Јавни конкурс оглашава се у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, „Службеном листу општине Бач”, у дневном листу ,,Информер”, 
као и на званичној интернет презентацији општине Бач, www.bac.rs.
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СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ РА ШКА на осно ву чла на 36. став 3. 
За ко на о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16) и Од-
лу ке о спро во ђе њу јав ног кон кур са за из бор ди рек то ра Јав ног ко му нал ног 
пред у зе ћа Пу те ви Ра шка из Ра шке, I број 06-VI II-16/2017-28 од 3. ма ја 
2017. го ди не, об ја вљу је јав ни кон курс

– за из бор ди рек то ра Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа Пу те ви Ра шка из 
Ра шке.

1. По да ци о Јав ном пред у зе ћу: 
– Јав но ко му нал но пред у зе ће Пу те ви Ра шка из Ра шке;
– Се ди ште Јав ног пред у зе ћа је у Ра шки, Не ма њи на 1/II;
– пре те жна де лат ност Јав ног пред у зе ћа је: 42.11 – Из град ња пу те ва 

и ауто пу те ва. 
2. Рад но ме сто: ди рек тор Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа Пу те ви Ра-

шка из Ра шке.
По сло ви ди рек то ра: пред ста вља и за сту па ЈКП Пу те ви Ра шка, ор-

га ни зу је и ру ко во ди про це сом ра да, во ди по сло ва ње ЈКП Пу те ви Ра шка, 
од го ва ра за за ко ни тост ра да ЈКП Пу те ви Ра шка, за ре а ли за ци ју од лу ка 
и дру гих ака та Скуп шти не оп шти не Ра шка, пред сед ни ка оп шти не и Оп-
штин ског ве ћа, пред ла же ду го роч ни и сред њо роч ни план по слов не стра-
те ги је и раз во ја ЈКП Пу те ви Ра шка и од го во ран је за њи хо во спро во ђе ње, 
пред ла же го ди шњи, од но сно тро го ди шњи про грам по сло ва ња ЈКП Пу те ви 
Ра шка и од го во ран је за ње го во спро во ђе ње, пред ла же фи нан сиј ске из ве-
шта је, пред ла же до но ше ње по себ ног про гра ма ко ри шће ња сред ста ва из 
бу џе та оп шти не (суб вен ци је, га ран ци је или ко ри шће ње дру гих сред ста ва), 
из вр ша ва од лу ке Над зор ног од бо ра, до но си акт о си сте ма ти за ци ји, пред-
ла же Над зор ном од бо ру до но ше ње од лу ка и дру гих ака та из де ло кру га ди-
рек то ра, од лу чу је о по је ди нач ним пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма 
за по сле них у скла ду са за ко ном, ко лек тив ним уго во ром и Ста ту том пред у-
зе ћа, до но си план на бав ки за те ку ћу го ди ну, до но си од лу ке у по ступ ци ма 
јав них на бав ки и на бав ки на ко је се не при ме њу је за кон о јав ним на бав ка-
ма, вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном, осни вач ким ак том и ста ту том 
јав ног пред у зе ћа.

3. Усло ви за име но ва ње:
1) да је пу но лет но и по слов но спо соб но,
2) да има сте че но ви со ко обра зо ва ње на основ ним сту ди ја ма у тра ја-

њу од нај ма ње че ти ри го ди не, од но сно на основ ним ака дем ским сту ди ја ма 
у оби му од нај ма ње 240 ЕСПБ бо до ва, ма стер ака дем ским сту ди ја ма, ма-
стер стру ков ним сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту ди ја ма или 
спе ци ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма,

3) да има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства на по сло ви ма за ко је 
се зах те ва ви со ко обра зо ва ње из под тач ке 2. ове тач ке,

4) да има нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма ко ји су 
по ве за ни са по сло ви ма ЈКП Пу те ви Ра шка,

5) да по зна је област кор по ра тив ног упра вља ња,
6) да има рад но ис ку ство у ор га ни зо ва њу ра да и во ђе њу по сло ва,
7) да ни је члан ор га на по ли тич ке стран ке, од но сно да му је од ре ђе но 

ми ро ва ње у вр ше њу функ ци је у ор га ну по ли тич ке стран ке,
8) да ни је осу ђи ва но на ка зну за тво ра од нај ма ње шест ме се ци,
9) да му ни су из ре че не ме ре без бед но сти у скла ду са за ко ном ко јим 

се уре ђу ју кри вич на де ла, и то:
– оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви,
– оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње на сло бо ди,
– оба ве зно ле че ње нар ко ма на,
– оба ве зно ле че ње ал ко хо ли ча ра,
– за бра на вр ше ња по зи ва, де лат но сти и ду жно сти.
4. Ме сто ра да: Ра шка.
5. Струч на оспо со бље ност, зна ње и ве шти не ко је се про ве ра ва-

ју у из бор ном по ступ ку и на чин њи хо ве про ве ре: по зна ва ње де ло кру-
га ра да Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа Пу те ви Ра шка из Ра шке; струч на 
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оспо со бље ност за рад на ме сту ди рек то ра и ве шти на ко му ни ка ци је – уви-
дом у по дат ке из при ја ве и раз го во ром; ве шти на ана ли тич ког ре зо но ва ња 
и ло гич ког за кљу чи ва ња, ор га ни за ци о не спо соб но сти и струч не спо соб но-
сти у ве зи са ру ко во ђе њем – пи са но, пу тем стан дар ди зо ва них те сто ва; зна-
ње јед ног свет ског је зи ка, про ве ра ва ће се усме ним раз го во ром или пи са-
ном про ве ром; по зна ва ње ра да на ра чу на ру, про ве ра ва ће се си му ла ци јом, 
од но сно прак тич ним ра дом на ра чу на ру у про гра ми ма ко ји се уоби ча је но 
ко ри сте у вр ше њу ре дов них по сло ва ди рек то ра јав ног пред у зе ћа.

6. Рок за под но ше ње при ја ва на јав ни кон курс: рок за под но ше ње 
при ја ва на јав ни кон курс је 30 да на од да на об ја вљи ва ња јав ног кон кур са 
у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. Рок по чи ње да те че на ред ног 
да на од да на об ја вљи ва ња јав ног кон кур са.

Име но ва ње ди рек то ра Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа Пу те ви Ра шка 
из Ра шке вр ши се на пе ри од од че ти ри го ди не.

7. При ја ва на кон курс са др жи: име и пре зи ме кан ди да та, да тум и ме-
сто ро ђе ња, адре су ста но ва ња, по дат ке о обра зо ва њу, по дат ке о вр сти и ду-
жи ни рад ног ис ку ства с крат ким опи сом по сло ва на ко ји ма је кан ди дат ра-
дио до под но ше ња при ја ве на кон курс и од го вор но сти на тим по сло ви ма, 
по дат ке о струч ном уса вр ша ва њу и по дат ке о по себ ним обла сти ма зна ња.

8. До ка зи ко ји се при ла жу уз при ја ву на јав ни кон курс: из вод из ма-
тич не књи ге ро ђе них; ди пло ма о струч ној спре ми; ис пра ве ко ји ма се до-
ка зу је рад но ис ку ство у стру ци (по твр де, ре ше ња и дру ги ак ти из ко јих се 
ви ди на ко јим по сло ви ма, са ко јом струч ном спре мом и у ком пе ри о ду је 
сте че но рад но ис ку ство); ове ре на из ја ва у су ду или оп шти ни да ни је члан 
ор га на по ли тич ке стран ке, од но сно да му је од ре ђе но ми ро ва ње у вр ше њу 
функ ци је у ор га ну по ли тич ке стран ке; уве ре ње над ле жног ор га на да ли це 
ни је осу ђи ва но на ка зну за тво ра од нај ма ње шест ме се ци; уве ре ње над ле-
жног ор га на да му ни су из ре че не ме ре без бед но сти у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу ју кри вич на де ла и то:

(1) оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви;
(2) оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње на сло бо ди;
(3) оба ве зно ле че ње нар ко ма на;
(4) оба ве зно ле че ње ал ко хо ли ча ра;
(5) за бра на вр ше ња по зи ва, де лат но сти и ду жно сти.
Сви до ка зи при ла жу се у ори ги на лу или у фо то ко пи ји ко ја је ове ре на 

у оп шти ни или су ду, од но сно код јав ног бе ле жни ка.
9. Адре са на ко ју се под но се при ја ве на jaвни кон курс: Оп шти на Ра-

шка, Ра шка, Ибар ска 2, са на зна ком: „За јав ни кон курс – за име но ва ње ди-
рек то ра Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа Пу те ви Ра шка из Ра шке”.

10. По да ци о ли ци ма за кон такт: Ли це за ду же но за да ва ње оба ве ште-
ња о кон кур су: Мир ко Шће ло вић, кон такт те ле фон: 036/736-671.

Оп штин ска упра ва оп шти не Ра шка, под не те нео тво ре не при ја ве до-
ста вља Ко ми си ји за спро во ђе ње кон кур са за из бор ди рек то ра, у ро ку од 
три да на од да на ис те ка ро ка за до ста вља ње при ја ва, на раз ма тра ње и да ље 
по сту па ње.

На по ме на: Не бла го вре ме не, не ра зу мљи ве и при ја ве уз ко је ни су при-
ло же ни сви по треб ни до ка зи, Ко ми си ја за спро во ђе ње кон кур са за из бор 
ди рек то ра од ба цу је за кључ ком про тив ко га ни је до пу ште на по себ на жал ба.

Овај оглас је об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, 
Слу жбе ном гла сни ку оп шти не Ра шка број 175/17, у днев ном ли сту „Да-
нас“ ко ји се ди стри бу и ра на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је и на зва-
нич ној ин тер нет стра ни ци Оп шти не Ра шка: www.raska.gov.rs. 17-15754

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ РЕКОВАЦ – Комисија за спровођење 
јавног конкурса за избор директора у ЈП „Друмски превоз путника” 
Рековац, на основу члана 36. Закона о јавним предузећима („Службени гла-
сник Републике Србије”, број 15/16), члана 36. став 1. Статута општине 
Рековац („Службени гласник oпштине Рековац”, бр. 46/08, 50/08 и 7/15) и 
Одлуке Скупштине општине Рековац о спровођењу јавног конкурса број 
111-01/2017-01, оглашава јавни конкурс за избор кандидата 

– за именовање директора Јавног предузећа „Друмски превоз путни-
ка”, са седиштем у Рековцу.

Подаци о јавном предузећу:
Јавно предузеће – Јавно предузеће „Друмски превоз путника”, са се-

диштем у Рековцу, улица Краља Петра I 46, 35260 Рековац, матични број 
20879904, ПИБ 107833042.

Подаци о радном месту:
Директор Јавног предузећа „Друмски превоз путника”, са седиштем 

у Рековцу.
За директора Јавног предузећа „Друмски превоз путника”, са седиш-

тем у Рековцу може бити именовано лице које испуњава следеће услове 
– услови за именовање директора јавног предузећа:

1. да је пунолетно и пословно способно,
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у 

трајању од најмање четири године, односно на основним академским сту-
дијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студија-
ма, мастер струковним студијама, специјалистичким академским студија-
ма или специјалистичким струковним студијама,

3..да има најмање пет година радног искуства на пословима за које се 
захтева високо образовање из тачке 2,

4. да има најмање три године радног искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа,

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

мировање у вршењу функције у органу политичке странке,
8. да није осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци,
9. да лицу нису изречене мере безбедности у складу са законом којим 

се уређују кривична дела и то: 
– обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи,
– обавезно психијатријско лечење на слободи,
– обавезно лечење наркомана,
– обавезно лечење алкохоличара,
– забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се доказним 

средствима која су подобна да се из њих добије сазнање које се очекује.
Директор се именује на период од четири године.
Место рада:
Рековац, 35260 Рековац, Краља Петра I број 46.
Рок у коме се подносе пријаве:
Рок за подношење пријава је 30 дана и почиње да тече наредног дана 

од дана објављивања конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”.
Пријава на јавни конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и 

место рођења, адресу становања и податке о доказима о испуњавању усло-
ва за именовање директора који се прилажу уз пријаву.

Лице задужено за давање обавештења у вези са јавним конкурсом 
је Слађан Јаковљевић, запослен у Општинској управи општине Рековац, 
контакт телефон 035/8411-544.

Адреса на коју се пријаве подносе:
Пријаве са потребним доказима о испуњавању предвиђених услова 

из јавног конкурса достављају се Комисији за спровођење јавног конкурса 
за избор директора у јавним предузећима, на адресу: Општина Рековац, 
улица Светозара Марковића бр. 2, 35260 Рековац, са назнаком „За јавни 
конкурс за избор кандидата за именовање директора Јавног предузећа 
„Друмски превоз путника”, са седиштем у Рековцу.

Подаци о доказима који се прилажу уз пријаву:
– извод из матичне књиге рођених,
– доказ о стручној спреми,
– потврда о радном искуству,
– доказ да је стручњак у једној или више области у оквиру делат-

ности предузећа (стручна оспособљеност, знања и вештине оцењиваће се 
доказаним средствима која су подобна да се из њих добије сазнање које се 
очекује),

– доказ да није члан органа политичке странке, односно да му је 
одређено мировање у вршењу функције у органу политичке странке (изја-
ва оверена од стране органа овлашћеног за оверу потписа, да лице није 
члан органа ни једне политичке странке, односно, акт надлежног органа 
политичке странке да је лицу одређено мировање функције у органу поли-
тичке странке), 

– доказ да није осуђиван на казну затвора од најмање шест месе-
ци и да му нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се 
уређују кривична дела (уверење или потврда издата од стране надлежног 
органа, надлежног Основног суда и извод из казнене евиденције надлеж-
ног одељења МУП-а).

Потврде из става 1. тачка 9. подтачке 1. до 5. прибављају се од на-
длежног органа.

Сви докази прилажу се у оригиналу или фотокопији која је оверена 
од стране надлежног органа.

Неблаговременe, неразумљиве и пријаве уз које нису приложени сви 
потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога није допуште-
на посебна жалба.

Оглас о јавном конкурсу оглашава се у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, у листу „Послови” и на званичној интернет страници 
Општине Рековац. 17-15489

СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ ЛЕ БА НЕ, на осно ву чла на 36, чла на 
38. став 2. и чла на 39. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма („Службени гла сник 
РС”, број 15/16) и чла на 39. Ста ту та оп шти не Ле ба не („Службени гла сник 
гра да Ле сков ца”, бр. 16/08, 21/08, 09/09, 17/09 и 04/10) и Од лу ке о спро во-
ђе њу Јав ног кон кур са за из бор и име но ва ње ди рек то ра 02 број 02-100 од 
27. априла 2017. го ди не, 02 број 02-101 од 27. априла 2017. го ди не и 02 број 
02-102 од 27. априла 2017. го ди не, на сед ни ци одр жа ној 27. априла 2017. 
го ди не, об ја вљу је оглас о јав ном кон кур су за из бор и име но ва ње ди рек то ра 
јав них и јав но ко му нал них пред у зе ћа чи ји је осни вач оп шти на Ле ба не.
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Рас пи су је се јав ни кон курс за из бор и име но ва ње ди рек то ра јав них и 

јав но ко му нал них пред у зе ћа чи ји је осни вач оп шти на Ле ба не на пе ри од од 
четири го ди не (у да љем тек сту: ди рек тор пред у зе ћа), и то:

1. Јав но ко му нал но пред у зе ће „Ко му на лац”, Ле ба не, са се ди штем у 
Ле ба ну, 19. ав густ 1, ма тич ни број 17547488, ПИБ 103245638, пре те жна 
де лат ност: 38.11 са ку пља ње, трет ман и од ла га ње от па да ко ји ни је опа сан, 
ме сто ра да: Ле ба не, 19. ав густ 1.

2. Јав но ко му нал но пред у зе ће „Во до вод”, Ле ба не, са се ди штем у Ле-
ба ну, 19. ав густ 1, ма тич ни бр. 17547496, ПИБ 103245620, пре те жна де лат-
ност: 36.00 Са ку пља ње, пре чи шћа ва ње и ди стри бу ци ја во де, ме сто ра да: 
Ле ба не, 19. Ав густ 1

3. Јав но пред у зе ће за одр жа ва ње ули ца и пу те ва, про стор но пла ни-
ра ње и уре ђе ње гра ђе вин ског зе мљи шта „Ле ба не”, Ле ба не, са се ди штем у 
Ле ба ну, Ца ра Ду ша на 116, Ма тич ни број 17546660, ПИБ 103236774, пре-
те жна де лат ност: 42.11 Из град ња пу те ва и ауто пу те ва, ме сто ра да: Ле ба не, 
Ца ра Ду ша на 116.

Усло ви за име но ва ње ди рек то ра:
Кан ди дат за из бор за ди рек то ра пред у зе ћа мо ра ис пу ни ти сле де ће 

усло ве:
1. да је пу но лет но и по слов но спо соб но;
2. да има сте че но ви со ко обра зо ва ње на основ ним сту ди ја ма у тра ја-

њу од нај ма ње че ти ри го ди не, од но сно на основ ним ака дем ским сту ди ја ма 
у оби му од нај ма ње 240 ЕСПБ бо до ва, ма стер ака дем ским сту ди ја ма, ма-
стер стру ков ним сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту ди ја ма или 
спе ци ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма;

3. да има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства на по сло ви ма за ко је се 
зах те ва ви со ко обра зо ва ње из ста ва 2. ових усло ва;

4. да има нај ма ње три го ди на рад ног ис ку ства на по сло ви ма ко ји су 
по ве за ни са по сло ви ма пред у зе ћа за ко је кон ку ри ше;

5. да по зна је област кор по ра тив ног упра вља ња;
6. да има ис ку ство у ор га ни зо ва њу ра да и во ђе њу по сло ва;
7. да ни је члан ор га на по ли тич ке стран ке, од но сно да му је од ре ђе но 

ми ро ва ње у вр ше њу функ ци је у ор га ни ма по ли тич ке стран ке;
8. да ни је осу ђи ва но на ка зну за тво ра од нај ма ње шест ме се ци;
9. да му ни су из ре че не ме ре без бед но сти у скла ду са за ко ном ко јим 

се уре ђу ју кри вич на де ла, и то:
1) оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви;
2) оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње на сло бо ди;
3) оба ве зно ле че ње нар ко ма на;
4) оба ве зно ле че ње ал ко хо ли ча ра;
5) За бра на вр ше ња по зи ва де лат но сти и ду жно сти.
Струч на оспо со бље ност – зна ња и ве шти не 
Струч на оспо со бље ност, зна ња и ве шти не оце њу ју се у из бор ном 

по ступ ку уви дом у по дат ке из при ја ве и до ка зе под не те уз при ја ву на 
јав ни кон курс, усме ном и пи са ном про ве ром, од но сно на дру ги од го-
ва ра ју ћи на чин сход но по тре ба ма ра да Пред у зе ћа у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа и Уред бом о ме ри ли-
ма за име но ва ње ди рек то ра јав ног пред у зе ћа („Службени гла сни к РС”, 
број 65/15).

При ја ва на јав ни кон курс и до ка зи ко ји се при ла жу уз при ја ву:
При ја ва на јав ни кон курс са др жи: име и пре зи ме кан ди да та, да тум и 

ме сто ро ђе ња, адре су ста но ва ња, број те ле фо на, e-mail адре су, по дат ке о 
обра зо ва њу, по дат ке о вр сти и ду жи ни рад ног ис ку ства, по дат ке о по зна-
ва њу кор по ра тив ног упра вља ња и по дат ке о по себ ним обла сти ма зна ња, и 
на зна ку пред у зе ће за ко је кон ку ри ше.

Уз при ја ву са лич ном и рад ном би о гра фи јом при ла жу се до ка зи о ис-
пу ње но сти усло ва у ори ги на лу или ове ре ној фотокопији и то:

– из вод из ма тич не књи ге ро ђе них (из дат у скла ду са за ко ном о ма-
тич ним књи га ма),

– уве ре ње о по слов ној спо соб но сти (из да то од стра не над ле жног 
Цен тра за со ци јал ни рад),

– уве ре ње о др жа вљан ству РС (не ста ри је од шест ме се ци у од но су 
на дан об ја вљи ва ња јав ног кон кур са у („Службеном гла сни ку Републике 
Србије”),

– ди пло ма о сте че ном ви со ком обра зо ва њу,
– ис пра ве ко ји ма се до ка зу је рад но ис ку ство (по твр да или дру ги ак ти 

из ко јих се до ка зу је да има  нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства на по сло-
ви ма за ко је се зах те ва ви со ко обра зо ва ње),

– ис пра ве ко ји ма се до ка зу је рад но ис ку ство на по сло ви ма ко ји су 
по ве за ни са по сло ви ма Пред у зе ћа за ко је кон ку ри ше (по твр да или дру ги 
ак ти из ко јих се до ка зу је да ли це има нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства 
на по сло ви ма ко ји су по ве за ни са по сло ви ма пред у зе ћа),

– ис пра ва ко јом се до ка зу је рад но ис ку ство у ор га ни зо ва њу ра да и 
во ђе њу по сло ва (по твр де или дру ги ак ти ко ји ма се до ка зу је да ли це има 
рад но ис ку ство у ор га ни зо ва њу ра да и во ђе њу по сло ва),

– из ја ва кан ди да та да та под кри вич ном и ма те ри јал ном од го вор но-
шћу да ни је члан ор га на по ли тич ке стран ке, од но сно да му је од ре ђе но 
ми ро ва ње у вр ше њу функ ци је у ор га ну по ли тич ке стран ке,

– уве ре ње од над ле жног ор га на да ли це ни је осу ђи ва но на ка зну за-
тво ра од нај ма ње шест ме се ци и уве ре ње над ле жног ор га на да му ни су 
из ре че не ме ре без бед но сти у скла ду са за ко ном ко јим се уређују кри вич на 
де ла и то:

1) оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви;
2) оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње на сло бо ди;
3) оба ве зно ле че ње нар ко ма на;
4) оба ве зно ле че ње ал ко хо ли ча ра;
5) За бра на вр ше ња по зи ва де лат но сти и ду жно сти.
(не ста ри је од шест ме се ци у од но су на дан об ја вљи ва ња јав ног кон-

кур са у „Службеном гла сни ку Републике Cрбије”),
Не бла го вре ме не, не ра зу мљи ве и при ја ве уз ко је ни су при ло же ни сви 

по треб ни до ка зи, Ко ми си ја за спро во ђе ње кон кур са од ба ци ће за кључ ком 
про тив ко га ни је до пу ште на по себ на жал ба).

Рок за под но ше ње при ја ва:
Рок за под но ше ње при ја ва је 30 да на и по чи ње да те че на ред ног да на 

од да на об ја вљи ва ња јав ног кон кур са у „Службеном гла сни ку Републике 
Србије”.

Адре са на ко ју се под но се при ја ве:
При ја ва на оглас са до ка зи ма о ис пу ње но сти усло ва под но си се у за пе-

ча ће ној ко вер ти Ко ми си ји за име но ва ње ди рек то ра јав них пред у зе ћа чи ји је 
осни вач Скуп шти на оп шти не Ле ба не, пре ко слу жбе за скуп штин ске по сло ве 
оп шти не Ле ба не пу тем по ште или пре ко пи сар ни це оп штин ске упра ве Ле-
ба не, на адре су Ле ба не, Ца ра Ду ша на 116, са на зна ком: „Јав ни кон курс за 
из бор и име но ва ње ди рек то ра јав них и јав но ко му нал них пред у зе ћа чи ји је 
осни вач оп шти на Ле ба не”, са на зна ком пред у зе ће за ко је се кон ку ри ше.

По да ци о ли цу за ду же ном за да ва ње оба ве ште ња о јав ном кон кур су:
Ли ца за ду же на за да ва ње оба ве ште ња о јав ним кон кур су су Алек-

сан дар Сто ја но вић се кре тар скуп шти не и Бра ти слав Исла мо вић за ме ник 
се кре та ра скуп шти не, кон такт те ле фон 016/843-710.

Овај оглас об ја ви ти у „Службеном гла сни ку Републике Србије”, у 
јед ном днев ном ли сту, при ме рак ко ји се ди стри бу и ра на це лој те ри то ри ји 
Ре пу бли ке Ср би је, у ро ку од осам да на од да на до но ше ња Од лу ке о спро-
во ђе њу јав ног кон кур са за име но ва ње ди рек то ра. 17-15425

СТО МА ТО ЛО ШКИ ФА КУЛ ТЕ Т УНИ ВЕР ЗИ ТЕ ТА У БЕ О ГРА
ДУ, де кан, рас пи су је кон курс за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са 
на рад ном ме сту:

– јед ног до цен та за на уч ну област Кли нич ке сто ма то ло шке на у ке, на-
став ни пред мет Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја,

– два аси стен та са док то ра том за на уч ну област Кли нич ке сто ма то ло-
шке на у ке, на став ни пред мет Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја,

– јед ног струч ног са рад ни ка за на уч ну област Кли нич ке сто ма то ло-
шке на у ке, на став ни пред мет Мак си ло фа ци јал на хи рур ги ја.

Усло ви кон кур са пред ви ђе ни су За ко ном о ви со ком обра зо ва њу и 
Ста ту том фа кул те та.

Уз при ја ву на кон курс кан ди да ти под но се: 
– за из бор у зва ње до цен та: би о гра фи ју, спи сак ра до ва, ра до ве, ди-

пло му о за вр ше ном од го ва ра ју ћем фа кул те ту, ди пло му о од бра ње ној ма-
ги стар ској те зи, ди пло му о од бра ње ној док тор ској ди сер та ци ји, ди пло му 
о по ло же ном спе ци ја ли стич ком ис пи ту, уџ бе нич ку ли те ра ту ру и дру го од 
зна ча ја за из бор у на ве де но зва ње,

– за из бор у зва ње аси стен та са док то ра том: би о гра фи ју, спи сак ра-
до ва, ра до ве, ди пло му о за вр ше ном од го ва ра ју ћем фа кул те ту, ди пло му о 
од бра ње ној ма ги стар ској те зи, ди пло му о од бра ње ној док тор ској ди сер та-
ци ји, ди пло му о по ло же ном спе ци ја ли стич ком ис пи ту и дру го од зна ча ја за 
из бор у на ве де но зва ње,

– за из бор у зва ње струч ног са рад ни ка: би о гра фи ју, спи сак ра до ва, 
ра до ве, ди пло му о за вр ше ном од го ва ра ју ћем фа кул те ту, уве ре ње о по ло же-
ном др жав ном ис пи ту, уве ре ње да је сту дент док тор ских сту ди ја и дру го од 
зна ча ја за из бор у на ве де но зва ње.

При ја ве се под но се Се кре та ри ја ту Сто ма то ло шког фа кул те та у Бе-
о гра ду, Др Су бо ти ћа 8, у ро ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са.

Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће би ти раз ма тра не.
 17-15806

ВИ СО КА ТЕХ НИЧ КА ШКО ЛА СТРУ КОВ НИХ СТУ ДИ ЈА, БЕ
О ГРАД рас пи су је кон курс 

– за из бор у зва ње и за сни ва ње рад ног од но са јед ног на став ни ка, 
у зва ње про фе со ра стру ков них сту ди ја, за уже обла сти: Тер мо тех ни ка и 
Енер гет ска ефи ка сност и об но вљи ви из бо ри енер ги је.

Усло ви: За вр шен Ма шин ски фа кул тет и зва ње док то ра.
Уз при ја ву на кон курс кан ди да ти под но се би о гра фи ју, од го ва ра ју ће 

ди пло ме, спи сак ра до ва и об ја вље не ра до ве.
При ја ве се под но се Ви со кој тех нич кој шко ли стру ков них сту ди ја, Бе-

о град, Бу ле вар Зо ра на Ђин ђи ћа 152а.
Кон курс је отво рен осам да на од да на об ја вљи ва ња.
Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве се не ће раз ма тра ти. 17-15459
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судски огласи
ВИ ШИ СУД У КРА ЉЕ ВУ

Ви ши суд у Кра ље ву и то су ди ја Зла та Ву ја нац у 
пред ме ту Р. 8/17 ра ди при зна ња суд ске од лу ке Окру-
жног су да Арбон, Кан тон Тур гау, Швај цар ска број F. 
2014.145, ZE-2014-251 од 12. новембра 2014. го ди не, 
по пред ло гу пред ла га ча Зо ра на Но ва ко ви ћа из Ма та ру-
шке Ба ње, про тив про тив ни ка пред ла га ча Леј ла Но ва-
ко вић Бај рић, из БиХ, са да не по зна те адре се, на осно ву 
члана 81. став 2. тачка 4. у ве зи члана 83. ЗПП-а, до нео 
је 27. априла 2017. го ди не ре ше ње.

I Про тив ни ку пред ла га ча Леј ли Но ва ко вић Бај-
рић, са да не по зна те адре се, по ста вља се при вре ме ни 
за ступ ник адво кат Мир ја на Ми ла ди но вић из Кра ље ва.

II При вре ме ни за ступ ник ће за сту па ти про тив ни ка 
пред ла га ча у овом пред ме ту све док се про тив ник пред-
ла га ча или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, 
од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је 
по ста вио ста ра те ља, а до окон ча ња по ступ ка при зна ња 
на ве де не суд ске од лу ке.

III Ре ше ње о по ста вље њу при вре ме ног за ступ-
ни ка об ја вљу је се у „Слу жбе ном гла снику Републике 
Србије”, на огла сној та бли су да, ин тер нет стра ни ци су-
да и до ста вља Цен тру за со ци јал ни рад Кра ље во.

Р. број 8/17 – Из Ви шег су да у Кра ље ву. 17-15796

ВИ ШИ СУД У НО ВОМ СА ДУ

Ви ши суд у Но вом Са ду, по су ди ји Ксе ни ји Рон-
че вић, у прав ној ства ри ту жи ље Не вен ке Па вло вић из 
Но вог Са да, Гун ду ли ће ва 1/А, чи ји је пу но моћ ник Ду-
шан Д. Узелац, адво кат у Но вом Са ду, про тив ту же них 
Сте ва на Па вло ви ћа, са адре сом из ту жбе – Но ви Сад, 
Гун ду ли ће ва  1/А, тре нут но на не по зна тој адре си, и 
Сбер банк Бе о град, Ми хај ла Пу пи на 165г, ра ди про-
гла шења из вр ше ња не до пу ште ним, вред ност пред ме та 
спо ра 8.000.000,00 ди на ра, 12. апри ла 2017. го ди не, до-
нео је оглас.

Ви ши суд у Но вом Са ду, по ста вио је, при ме ном 
од ре да ба члана 81. став 2. тачка 4. и члана 82. ЗПП, 
ту же ном Сте ва ну Па вло ви ћу, тре нут но на не по зна тој 
адре си, при вре ме ног за ступ ни ка Сан дру Гла ваш, адво-
ка та у Но вом Са ду, ра ди за шти те ин те ре са ту же ног у 
пред ме ту Ви шег су да у Но вом Са ду по слов ни бр. П. 
97/2017, ра ди про гла ше ња из вр ше ња не до пу ште ним, 
од но сно за сту па ња ту же ног у овом пред ме ту, све док се 
ту же ни, ње гов за кон ски за ступ ник или пу но моћ ник не 
по ја ве пред су дом.

П. број 97/2017 – Из Ви шег су да у Но вом Са ду.
 17-15770

ПР ВИ ОСНОВ НИ СУД У БЕ О ГРА ДУ

Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду и то су ди ја Не на дић 
Љу би ца у оста вин ском по ступ ку иза пок. Ра до са вље-
вић Де сан ке бив ше из Бе о гра да, ван ро чи шта до нео је 
24. мар та 2017. го ди не ре ше ње.

По ста вља се на след ном уче сни ку на не по зна тој адре-
си Ра до са вље вић Бран ку, при вре ме ни за ступ ник адво кат 
Ста јић Го ран из Бе о гра да, Гр ге Ан дри ја но ви ћа IV/44Ј.

При вре ме ни за ступ ник за сту па ће на след ног уче сни-
ка у по ступ ку све док се Ра до са вље вић Бран ко не по ја ви 
пред су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти 
суд о по ста вља њу ста ра о ца на след ном уче сни ку.

По зи ва се на след ни уче сник Ра до са вље вић Бран-
ко да се у ро ку од јед не го ди не од об ја вљи ва ња овог 
огла са у „Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије” ја ви 
овом су ду.

1. VI II О. број 227/16 – Из Пр вог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 17-15795

ТРЕ ЋИ ОСНОВ НИ СУД У БЕ О ГРА ДУ

Тре ћи основ ни суд у Бе о гра ду, као пар нич ни и то 
су ди ја Љи ља на Би лош, као су ди ја по је ди нац, у пар ни ци 
ту жи о ца Шо шкић Ли ди је из Но вог Бе о гра да, Вој во ђан-
ска 115/28, про тив ту же не Ми хај лов Сла ви це из Зе му-
на, Бач ки Ило вик 43-а, са да не по зна тог пре би ва ли шта, 
ра ди ду га, по ста вио је за при вре ме ног за ступ ни ка адв. 
Бор ко вић Ср ђа на из Бе о гра да, Не ма њи на 32, ко ји ће 
за сту па ти ту же ну пред Тре ћим основ ним су дом у Бе о-
гра ду, у прав ној ства ри 1.П. 4111/15, док се ту же на или 
њен пу но моћ ник не по ја ве пред овим су дом, од но сно 
док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је ту же ној 
по ста вио при вре ме ног за ступ ни ка, а све на осно ву од-
ред би чла на 81. ст. 1. и 2. тач . 4. и 5. ЗПП-а.

1. П. број 4111/15 – Из Тре ћег основ ног су да у Бе о-
гра ду. 17-15460

Тре ћи основ ни суд у Бе о гра ду и то су ди ја Ма ри-
ја на Ни ко лић Ми ло са вље вић у пар нич ном по ступ ку 
ту жи о ца УОС Га рант ни фонд Бе о град, из Но вог Бе о-
гра да, Ми лен ти ја По по ви ћа 5 б/2 ко га за сту па Ср ђан 
Илин чић, адво кат из Бе о гра да, Ми шар ска 8/2, про тив 
ту же ног Зо ра на Сто ја но ви ћа, са да не по зна тог пре би ва-
ли шта и бо ра ви шта, ра ди ре гре са, до нео је ван ро чи-
шта 13. фе бру а ра 2017. го ди не, ре ше ње.

Ста вља се ван снага ре ше ње Тре ћег основ ног су да 
у Бе о гра ду П број 652/15 од 23. де цем бра 2016. го ди не.

Ту же ном Зо ра ну Сто ја но ви ћу, не по зна тог пре-
би ва ли шта и бо ра ви шта, по ста вља се при вре ме ни за-
ступ ник Ива на Бран ко вић, адво кат из Бе о гра да, Чи ка 
Љу би на 15/1.

При вре ме ни за ступ ник за сту па ће ин те ре се ту же-
ног Зо ра на Сто ја но ви ћа у овом по ступ ку све док се 
исти или ње гов пу но моћ ник не појави пред су дом.

18 П. број 652/15 – Из Тре ћег основ ног су да у Бе о-
гра ду. 17-15458

ОСНОВ НИ СУД У ВЕ ЛИ КОЈ ПЛА НИ

Основ ни суд у Ве ли кој Пла ни, као пар нич ни, су-
ди ја Ма ри на Са вић, у прав ној ства ри ту жи лац ПД „Ва-
ске им порт” д.о.о. По жа ре вац, чи ји је пу но моћ ник адв. 
Ва сић Сне жа на из По жа рев ца,  про тив ту же не Ми кић 
Мар га ре те из Велике Пла не, ра ди ду га, од лу чу ју ћи по 
пред ло гу за по ста вља ње при вре ме ног за ступ ни ка, до-
нео је 25. ја ну а ра 2017. го ди не, ре ше ње.

За при вре ме ног за ступ ни ка ту же ној Ми кић Мар-
га ре ти из Велике Пла не, по став ља се адво кат Ка ли но-
вић Не бој ша из Ве ли ке Пла не. При вре ме ни за ступ ник 
ће пред у зи ма ти пар нич не рад ње у по ступ ку све док се 
стран ка, њен за кон ски за ступ ник или пу но моћ ник не  
по ја ви пред су дом или док ор ган ста ра тељ ства не оба-
ве сти суд да је по ста вио ста ра о ца.

П. број 870/14 – Из Основ ног су да у Ве ли кој Пла ни.
 АУ17-0362

Основ ни суд у Ве ли кој Пла ни, као пар нич ни, су-
ди ји Сла ви ши Ја њи ћу, у прав ној ства ри ту жи о ца Кр-
сто ми ра Ми лен ко ви ћа и Вла дан ке Ми лен ко вић, обо је 
из Велике Пла не, Бал кан ска 20, про тив ту же не Ма ри је 
Гр бић из Велике Пла не, Бал кан ска 18, са да на не по зна-
тој адре си у Аустри ји, ра ди утвр ђе ња, вред ност спо ра 
10.000,00 ди на ра, ван ро чи шта до нео је 20. фебруара 
2017. го ди не, ре ше ње.

Одсут ној ту же ној Ма ри ји Гр бић из Велике Пла не, на 
не по зна тој адре си у Аустри ји од ре ђу је се адвокат Пен ча 
Ми лић из Ве ли ке Пла не као при вре ме ни за ступ ник. 

При вре ме ни за ступ ник ће за сту па ти ин те рес ту же-
не у овој пар ни ци до ње го ве по ја ве, од но сно до пра во-
сна жног окон ча ња пар ни це. Ре ше ње об ја ви ти у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

П. број 1325/15 – Из Основ ног су да у Ве ли кој Пла ни.
 АУ17-0361

Основ ни суд у Ве ли кој Пла ни, као пар нич ни, су-
ди ја Ан ђе ла Сте ва но вић, у прав ној ства ри ту жи о ца Му-
дре ша Да ни је ле из Ве ли ке Пла не, Или је Га ра ша ни на 
33, чи ји је пу но моћ ник адв. Ра јић Ми ло рад из Кра гу-
јев ца, про тив ту же ног Му дре ша Ми лу ти на из Ве ли ке 
Пла не са да на не познатој адре си, ра ди раз во да бра ка, 
ван ро чи шта, до нео је 3. апри ла 2017. го ди не, оглас.

Ре ше њем ово га су да П2-225/16 од 3. апри ла 2017. 
го ди не, на осно ву од ред бе члана  79. став 2. тач. 4. и 
5. ЗПП-а, по ста вљен је адво кат Пе тро вић То ми слав из 
Кра гу јев ца, за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном Му-
дре ша Ми лу ти ну, са да на не по зна тој адре си, у прав ној 
ства ри по ту жби ту жи о ца Му дре ша Да ни је ле из Ве ли ке 
Пла не, ра ди раз во да бра ка.

Истим ре ше њем од ре ђе но је да ће при вре ме ни за-
ступ ник за сту па ти ту же ног у по ступ ку све док се ту же-
ни, ње гов за кон ски за ступ ник или ње гов пу но моћ ник 
не по ја ве пред су дом или док ор ган ста ра тељ ства не 
оба ве сти суд да му је  по ста вио ста ра о ца.

П2. број 225/16 – Из Основ ног су да у Ве ли кој Пла ни.
 АУ17-0360

ОСНОВ НИ СУД У ВЕ ЛИ КОЈ ПЛА НИ 
СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА  

У СМЕДЕРЕВСКОЈ ПА ЛАН ЦИ

Основ ни суд у Ве ли кој Пла ни, као пар нич ни, су-
ди ја Ма ри на Са вић, у прав ној ства ри ту жи лаца Вла јић 
Во ји сла ва и Го ра на, обо ји це из Смедеревске Па лан ке, 
чи ји је пун. адв. Жив ко вић Бра ни слав из Смедеревске 
Па лан ке, про тив ту же ног Ву шко вић Ми ла на из Сви-
лајн ца и др., ра ди утвр ђе ња, од лу чу ју ћи по пред ло гу за 
по ста вља ње при вре ме ног за ступ ни ка, до нео је 25. ја ну-
а ра 2017. го ди не ре ше ње.

За при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном Ву шко вић 
Ми ла ну из Сви лајн ца, по ста вља се адво кат Па вло вић 
Алек сан дар из Смедеревске Па лан ке. При вре ме ни за-
ступ ник ће пред у зи ма ти пар нич не рад ње у по ступ ку 
све док се стран ка, њен за кон ски за ступ ник или пу но-
моћ ник не појави пред су дом или док Ор ган ста ра тељ-
ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра о ца.

П. број 1336/14 – Из Основ ног су да у Ве ли кој Пла-
ни, Суд ска је ди ни ца у Смедеревској Па лан ци.

 АУ17-0363

ОСНОВ НИ СУД У ВР БА СУ

Основ ни суд у Вр ба су, по сту па ју ћи по су ди ји Ми-
ла ну Де бе љач ки као су ди ји по је дин цу, у прав ној ту жи-
о ца Бан ка По штан ска ште ди о ни ца а.д. Бе о град, Кра љи-
це Ма ри је 3, ко га за сту па Да ни је ла Мар ги тин Ча пин, 
за по сле на код ту жи о ца, про тив ту же ног Го то вац Жељ-
ка из Рав ног Се ла, 29. но вем бра 40, ту же не Но ва ко вић 
Гор да не из Но ве Гај до бре, Ка ра ђор ђе ва 33 и ту же ног 
Го то вац Са ве из Рав ног Се ла, Мар ша ла Ти та 98/а, са-
да на не по зна том ме сту бо ра ви шта, ра ди ду га, по ста-
вио је ту же ном Го то вац Са ви при вре ме ног за ступ ни ка 
адво ка та Љи ља ну То мић Ви до вић из Вр ба са, Мар ша ла 
Ти та 63, на осно ву става 2. члана 81. ЗПП-а јер му је 
пре би ва ли ште или бо ра ви ште не по зна то и не ма пу но-
моћ ни ка.

При вре ме ни за ступ ник вр ши пра ва и ду жно сти 
за кон ског за ступ ни ка и за сту па ту же не у овој прав ној 
ства ри све док се ту же ни или њи хов пу но моћ ник не по-
ја ве пред су дом или док ор ган ста ра тељ ства не оба ве-
сти суд да је по ста вио ста ра те ља.

7 П. број 189/17 – Из Основног суда у Врбасу.
 АУ17-0364

ОСНОВ НИ СУД У ЈА ГО ДИ НИ

Основ ни суд у Ја го ди ни, у прав ној ства ри ту жи ље 
Сла ви це Ма рин ко вић из Ја го ди не, Вла ди ми ра Ву јо ви ћа 
12/10, чи ји је пу но моћ ник адво кат Зо ран Пе тро вић из 
Ја го ди не, про тив ту же ног Са до вић Ин дре а се на из Ми-
ла на – Ита ли ја, не познате адре се, по ста вио је ту же ном 
на осно ву чла на 81. став 2. тач ка 4 ЗПП-а, при вре ме-
ног за ступ ни ка и то адво ка та Мом чи ла Јо ва но ви ћа из 
Ја го ди не, на осно ву ре ше ња 1П2-112/17 од 13. апри ла 
2017. г. ко ји ће за сту па ти ту же ног у овом по ступ ку све 
док се исти не по ја ви пред су дом или не по ста ви дру гог 
пу но моћ ни ка и о то ме не оба ве сти суд, или док ор ган 
ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је ту же ном по ста вио 
ста ра те ља. Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је” и на огла сној та бли су да.

1-П2 број 112/17 – Из Основ ног су да у Ја го ди ни.
 17-15461

Основ ни суд у Ја го ди ни, као пар нич ни и то су ди-
ја Љи ља на Стан ко вић, као су ди ја по је ди нац, ре ша ва-
ју ћи у прав ној ства ри ту жи о ца Де ја на Сто ји ло ви ћа из 
Ро ан де, чи ји је пу но моћ ник Дра ги ца Ми ло са вље вић, 
адво кат из Ја го ди не, про тив ту же них Злат ка Ћир ко ви ћа 
из Ја го ди не, чи ји је при вре ме ни за ступ ник Да ли бор ка 
Мар ко вић, адво кат из Ја го ди не, Сло бо да на Ни ко ли ћа 
из Де спо тов ца, чи ји је пу но моћ ник Вла ди мир Ми ло-
са вље вић, адво кат из Ја го ди не и Сла ђа на Са ви ћа из 
До ње Бу дри ге, ра ди утвр ђи ва ња ни шта во сти уго во ра, 
по ста вио је ту же ном Сла ђа ну Са ви ћу из До ње Бу дри-
ге, при вре ме ног за ступ ни ка адво ка та Ми ћу Пе тро ви ћа 
из Ја го ди не, на осно ву ре ше ња 1-П-716/14 од 3. апри ла 
2017. го ди не, ко ји ће за сту па ти ту же ног у овој пар ни ци 
све док се ту же ни не по ја ви пред су дом или не по ста ви 
дру гог пу но моћ ни ка и о то ме не оба ве сти суд или док 
му ор ган ста ра тељ ства не по ста ви ста ра о ца.

Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је”, на огла сној та бли су да и на ин тер нет 
стра ни ци су да.

1. П. број 716/14 – Из Основ ног су да у Ја го ди ни.
 17-15769

ОСНОВ НИ СУД У КИ КИН ДИ 

Основ ни суд у Ки кин ди, по су ди ји На та ши Иве-
тић, у прав ној ства ри ту жи ље Ју ли ја не Мол дваи из Ки-
кин де, чи ји је пу но моћ ник Бра ни слав Ко лар ски адво кат 
из Ки кин де, про тив ту же них Ма ри је Ли сул из Ки кин де 
и Је ле не Мал ба шки из Цр не Ба ре, са да не по зна тог пре-
би ва ли шта, ра ди утвр ђе ња, до нео је сле де ће ре ше ње

Ми лан Или ја шев адво кат из Ки кин де по ста вља се 
за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ним Ма ри ји Ли сул и 
Је ле ни Мал ба шки не по зна тог ме ста пре би ва ли шта, у 
по ступ ку ко ји се пред овим су дом во ди под 1 П.150/17.

1. П. број 150/17 – Из Основ ног су да у Ки кин ди.
 АУ17-0372
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Основ ни суд у Ки кин ди, по су ди ји На та ши Иве-

тић, у прав ној ства ри ту жи о ца Ми ха ља Бар на из Но ве 
Цр ње, чи ји је пу но моћ ник Ми ли ца Ми ло ше вић, адво-
кат из Вој во да Сте пе, про тив ту же них Јо же фа Бар на из 
Су бо ти це, са да не по зна тог пре би ва ли шта, ра ди утвр ђе-
ња, до нео је сле де ће ре ше ње

Ми о драг Влај нић адво кат из Ки кин де по ста вља се 
за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном Јо же фу Бар на не-
по зна тог ме ста пре би ва ли шта, у по ступ ку ко ји се пред 
овим су дом во ди под 1 П.145/17.

1. П. број 145/17 – Из Основ ног су да у Ки кин ди.
 АУ17-0373

ОСНОВ НИ СУД У КИ КИН ДИ 
СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА У НО ВОМ КНЕ ЖЕ ВЦУ

Основ ни суд Ки кин да, Суд ска је ди ни ца у Но вом 
Кне жев цу, по су ди ји Сла ви ци Бе се деш, у прав ној ства-
ри ту жи о ца, Дра жић Бран ка из Срп ског Кр сту ра, Ву-
ка Ка ра џи ћа 6, чи ји је пу но моћ ник Бо шко Ста ни ми ров 
адво кат у Но вим Кне жев цу, про тив ту же не, Ву јић Ју ли-
а не на не по зна том ме сту пре би ва ли шта, ра ди утвр ђе-
ња, ван ро чи шта за глав ну рас пра ву, 27. фебруара 2017. 
го ди не, до нео је сле де ће ре ше ње

По ста вља се ту же ној, Ву јић Ју ли а ни, при вре ме ни 
за ступ ник у овој пар ни ци, у лич но сти адво ка та Иси до-
ра Ла зи ћа из Чо ке, све док се ту же на или њен пу но моћ-
ник не по ја ве пред су дом. 

I-5 П. број 799/2016 – Из Основ ног су да у Ки кин-
ди, Суд ска је ди ни ца у Но вом Кне же вцу. АУ17-0374

ОСНОВ НИ СУД У КЊА ЖЕВ ЦУ

Пред Основ ним су дом у Кња жев цу у то ку је оста-
вин ски по сту пак иза пок. Ми ло ше вић (Ра то ми ра) Об-
ра да, бив. из Гор ње Ка ме ни це, оп шти на Кња же вац, 
ро ђе ног 19. августа 1936. го ди не, умр лог 12. августа 
2014. го ди не.

По зи ва ју се на след ни ци тре ћег, че твр тог и да љих 
на след них ре до ва, ко ји по ла жу пра во на на сле ђе, да се 
ја ве овом су ду у ро ку од го ди ну да на од об ја вљи ва ња 
овог огла са.

1 О. број 608/14 – Из Основ ног су да у Кња жев цу.
 17-15777

ОСНОВ НИ СУД У ЛО ЗНИ ЦИ

Основ ни суд у Ло зни ци, као пар нич ни, по су ди ји 
Љи ља ни Пе рић у пар ни ци ту жи ље Vi e mann рођ. Стан-
ко вић Ду шан ке из Ло зни це До си те ја Об ра до ви ћа 58 
ко ју за сту па пун. Са ша Ди мић адв. из Ло зни це про тив 
ту же ног Vi e mann Kar sten из Ло зни це са да у Хам бур гу, 
Ре пу бли ка Не мач ка на не по зна тој адре си, ра ди раз во да 
бра ка, ван рас пра ве 4. ма ја 2017. год. до нео је сле де ћи 
оглас.

Ре ше њем овог су да на осно ву члана 81. став 2. тач-
ка 4. ЗПП-а по ста вљен је адв. Ре пић Дра ган из Ло зни це 
за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном Vi e mann Kar sten 
из Ло зни це са да у Хам бур гу, Ре пу бли ка Не мач ка са да 
на не по зна тој адре си, а у пар ни ци код овог су да ко ја 
се во ди по ту жби ту жи о ца Vi e mann рођ. Стан ко вић Ду-
шан ке из Ло зни це, ра ди раз во да бра ка.

Истим ре ше њем од ре ђе но је да ће при вре ме ни 
за ступ ник за сту па ти ту же ног све док се ту же ни или 
ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом или док ста-
ра тељ ство не оба ве сти суд да је ту же ном по ста вио ста-
ра о ца.

Овај оглас об ја ви ће се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је” и на огла сној та бли су да.

6. П2. број 489/16 – Из Основ ног су да у Ло зни ци.
 17-15797

ОСНОВ НИ СУД У МЛА ДЕ НОВ ЦУ

Основ ни суд у Мла де нов цу, као пар нич ни, су ди ја 
Сне жа на Пан те лић-Ива но вић, у пар ни ци ту жи о ца До-
бри во ја Са ви ћа из Мла де нов ца, Кра ља Пе тра Пр вог 
160, улаз 1, стан 2, чи ји је пу но моћ ник Је ле на Ми ја и ло-
вић, адво кат из Мла де нов ца, Кра ља Алек сан дра Обре-
но ви ћа 72/33, про тив ту же ног Бо ба на То до ро ви ћа из 
Мла де нов ца, Ја ше Про да но ви ћа 11, ра ди утвр ђи ва ња 
ни шта во сти, до нео је 10. априла 2017. го ди не ре ше ње 
о по ста вља њу при вре ме ног за ступ ни ка адво ка та Ан-
дри ја не Сте фа нов ски из Мла де нов ца од сут ном ту же-
ном Бо ба ну То до ро ви ћу из Мла де нов ца, Ја ше Про да-
но ви ћа 11, са да не до ступ ном су ду, са свим пра ви ма и 
ду жно сти ма за кон ског за ступ ни ка, ко ји ће ту ду жност 
оба вља ти све док се ту же ни или ње гов пу но моћник не 
по ја ве пред су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не 
оба ве сти суд да је по ста вио ста ра о ца.

П. број 620/16 – Из Основ ног су да у Мла де нов цу.
 АУ17-0356

ОСНОВ НИ СУД У МЛА ДЕ НОВ ЦУ 
СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА У СО ПОТУ

Основ ни суд у Мла де нов цу, Суд ска је ди ни ца у 
Со по ту, у пар нич ном по ступ ку по ту жби ту жи ла ца 
Мај сто ро вић То ми сла ва из Бе о гра да, Ган ди је ва 42/59, 
про тив ту же ног Ан то ни је вић Жељ ка из Со по та, не по-
зна тог пре би ва ли шта и бо ра ви шта, ра ди ду га, по ста вио 
ту же ном Ан то ни је вић Жељ ку из Со по та, при вре ме ног 
за ступ ни ка адв. Дра го љу ба Палевића из Со по та, Ко-
смај ски трг б.б., на осно ву чла на 81. ст. 1. и 2. тач ка 
4. ЗПП-а, због не по зна тог пре би ва ли шта и бо ра ви шта 
ту же ног.

Упо зо ра ва се ту же ни да ће би ти за сту пан од стра-
не при вре ме ног за ступ ни ка све док се он или ње гов 
пу но моћ ник не појаве пред су дом, од но сно док ор ган 
ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра о ца.

П. број 1109/16 – Из Основ ног су да у Младеновцу, 
Суд ска је ди ни ца у Со поту. АУ17-0346

ОСНОВ НИ СУД У НИ ШУ

У пар нич ном по ступ ку ко ји се пред Основ ним 
су дом у Ни шу во ди под бро јем П бр. 2369/15, из ме ђу 
ту жи о ца Ва сић Не на да из Ба то чи не, 14. ок то бра 3/3 и 
ту же них Па тр но гић Бра ни сла ва из Ни ша, Мо крањ че-
ва 82/16 и Ми тро вић Сан дре из се ла Ве ли ки Јо ва но вац 
б.б., ра ди утвр ђе ња и исе ље ња, вред ност пред ме та спо-
ра 10.000,00 ди на ра, ту же ној Ми тро вић Сан дри из се ла 
Ве ли ки Јо ва но но вац је по ста вљен при вре ме ни за ступ-
ник и то адв. Пеј чић Бо го љуб из Ни ша.

При вре ме ни за ступ ник вр ши ће за ту же ног сва 
пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ник, све док се за-
кон ски за ступ ник ту же ног или ње гов пу но моћ ник не 
по ја ве пред су дом.

9. П. број 2369/15 – Из Основ ног су да у Ни шу.
 АУ17-0353

На осно ву члана 81. ЗПП, Ре ше њем 20 П. 8044/16 
од 5. маја 2017. го ди не, у пар ни ци ту жи о ца Ми ла на Ве-
ле ва из Ни ша, Драв ска 5, ко га за сту па адв. Јо ван Шу-
то вић из Ни ша, про тив ту же ног Ива на Вељ ко ви ћа из 
Г. Пе шча ни це, са да на не по зна тој адре си, ра ди ду га, за 
при вре ме ног за ступ ни ка ту же не по ста вио је адв. Ај ра-
но вић Да ни је ла из Ни ша, Ца ра Ду ша на 4, ко ји ће за сту-
па ти ту же ног у на ве де ној пар ни ци, док се ту же ни или 
ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом.

20 П. број 8044/16 – Из Основ ног су да у Ни шу.
 17-15619

ОСНОВ НИ СУД У НО ВОМ ПА ЗАРУ  
СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА У ТУ ТИНУ

Основ ни суд у Но вом Па за ру, Суд ска је ди ни ца у 
Ту ти ну, су ди ја Ре џеп Аде мо вић, као пред сед ник ве ћа, 
у прав ној ства ри ту жи ље Ша ћи ро вић Ени се из Ту ти на, 
про тив ту же ног Ма врић Ну сре та из Ба тра га, са да не-
по зна тог бо ра ви шта у Аустри ји, ра ди из ме не од лу ке о 
из др жа ва њу де це, од сут ном ту же ном, сход но од ред би 
члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. и чл. 82. и 83. ЗПП-а, за 
при вре ме ног за ступ ни ка по ста вља се Сен ко Бињош, 
адво кат из Ту ти на, ко ји ће вр ши ти пра ва и ду жно сти 
за кон ског за ступ ни ка док се ту же ни, ње гов за кон ски за-
ступ ник или пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, или док 
му ор ган старатељства не по ста ви ста ра о ца.

II-17 П2. број 305/17 – Из Основ ног су да у Но вом 
Па зару, Суд ска је ди ни ца у Ту тину. 17-15408

Основ ни суд у Но вом Па зару – Суд ска је ди ни ца у 
Ту тину, су ди ја Ра мо Соф тић, у пред ме ту ту жи о ца Ђу-
ло вић Ад ми ра из Ту ти на, про тив ту же не Рад ке Ган че ве 
Ру се ве из Р. Бу гар ске, без бли же адре се ста но ва ња, ра-
ди раз во да бра ка, сход но члану  81. ст. 1. и 2. тачка 5. и 
чл. 82. и 83. ЗПП. За при вре ме ног за ступ ни ка од сут ној 
ту же ној Рад ки Ган че вој Ру се вој из Р. Бу гар ске, по ста-
вља се адв. Ха сим Кли мен та из Ту ти на, ко ји ће вр ши ти 
пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка, док се ту же-
на, њен за кон ски за ступ ник или пу но моћ ник не по ја ве 
пред су дом, или док му ор ган ста ра тељ ства не по ста ви 
ста ра о ца.

I-27 П2. број 301/17 – Из Основ ног су да у Но вом 
Па за ру, Суд ска је ди ни ца у Ту ти ну. 17-15577

ОСНОВ НИ СУД У НО ВОМ СА ДУ

Основ ни суд у Но вом Са ду, су ди ја По по вић Рад ми-
ла, у прав ној ства ри ту жи о ца Ре пу бли ке Ср би је – Ми-
ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не 

ко је за сту па Др жав но пра во бра ни ла штво – Оде ље ње 
Но ви Сад, про тив ту же ног Ко прић Пре дра га из Ви-
шњи ће ва, Бо сут ска 5, ра ди ис пла те, впс 113.021,75 ди-
на ра да је оглас.

Основ ни суд у Но вом Са ду, у пар нич ном по ступ ку 
П. број 9237/16, ко ји се во ди по ту жби ту жи о ца Ре пу-
бли ке Ср би је – Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те 
жи вот не сре ди не, про тив ту же ног Ко прић Пре дра га из 
Ви шњи ће ва, Бо сут ска 5, по ста вио је при вре ме ног за-
ступ ни ка ту же ном у личности Светлане Голубовић адво-
ка та из Но вог Са да. При вре ме ни за ступ ник ће за сту па ти 
ту же ну у по ступ ку све док се стран ка, њен за кон ски за-
ступ ник или пу но моћ ник не по ја ви пред су дом или док 
ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста-
ра те ља. При вре ме ни за ступ ник има у по ступ ку за ко ји је 
по ста вљен сва пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка.

Оглас ће би ти об ја вљен на огла сној та бли су да, на 
ин тер нет стра ни ци су да 15 да на и у „Слу жбе ном гла-
сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

П. број 9237/16 – Из Основног су да у Но вом Са ду.
 АУ17-0370

Основ ни суд у Но вом Са ду, по су ди ји Ол ги ци Ми-
ло ше вић, у прав ној ства ри ту жи о ца „Uni Cre dit Sr bi ja” 
а.д., Бе о град, Ра ји ће ва 27–29, а чи ји је пу но моћ ник Ан-
дрић Рај на, адво кат у Бе о гра ду, про тив ту же не Лоч ки 
Ру жи це, из Пе тро ва ра ди на, Рач ког број 6, са да на не-
по зна том ме сту бо рав ка, ра ди ис пла те, до нео је оглас.

Основ ни суд у Но вом Са ду, при ме ном чла на 81. 
став 2. и чла на 82. ЗПП-а За ко на о пар нич ном по ступ-
ку, по ста вља при вре ме ног за ступ ни ка ту же ној Лоч ки 
Ру жи ци, из Пе тро ва ра ди на, на не по зна том ме сту бо-
рав ка, Цвје то је вић Јо ва, адво ка та из Но вог Са да, ко ји 
ће шти ти ти ин те ре се ту же ног у овој пар ни ци ко ја се 
во ди код овог су да број Пл-734/2016 и ко ји ће за сту па ти 
ту же ног све док се ту же на или њен за кон ски за ступ ник 
или пу но моћ ник не по ја ве пред су дом или док ор ган 
ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра те ља.

Пл. број 734/2016 – Из Основ ног су да у Но вом Са ду.
 АУ17-0365

ОСНОВ НИ СУД У ПАН ЧЕ ВУ

Основ ни суд у Пан че ву по су ди ји Бла го је вић 
Иван ки у оста вин ском по ступ ку иза пок. Ди мо вић Ка-
ти це бив. из Пан че ва на осно ву чла на 116. За ко на о 
ван пар нич ном по ступ ку, об ја вљу је оглас.

По зи ва ју се за кон ски на след ни ци Ди мо вић Ка ти це 
бив. из Пан че ва, Жар ка Зре ња ни на 58, од оца Ру диа и 
мај ке Ми не ро ђе на Мак санд, ро ђе на 9. ма ја 1915. го-
ди не у То ма шев цу умр ла 24. сеп тем бра 1988. го ди не у 
Пан че ву, да се у ро ку од јед не го ди не од да на об ја вљи-
ва ња огла са у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би-
је” ја ве овом су ду ра ди рас пра вља ња за о став шти не иза 
пок. Ди мо вић Ка ти це.

1. О. број 3665/16 – Из Основ ног су да у Пан че ву.
 17-15564

ОСНОВ НИ СУД У ПЕ ТРОВ ЦУ НА МЛА ВИ

Основ ни суд у Пе тров цу на Мла ви, као пар нич ни, 
по су ди ји Сло бо да ну Бо шко вић, у прав ној ства ри ту жи-
о ца Сла ви ше Јо ва но вић из Бу су ра, оп шти на Пе тро вац 
на Мла ви, про тив ту же не Ве сне Јо ва но вић, ро ђе не Ра-
ди са вље вић из Бу су ра, са да у ино стран ству на не по зна-
тој адре си, ра ди раз во да бра ка и по ве ра ва ња ма ло лет-
ног де те та, по ста вља при вре ме ног за ступ ни ка адво ка та 
Пе ра Не ди нића из Пе тров ца на Мла ви, ко ји ће за сту па-
ти ту же ну у овом по ступ ку све док се ту же на или њен 
пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно док ор ган 
ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра те ља.

63. П2. број 152/16 – Из Основ ног су да у Пе тров цу 
на Мла ви. 17-15464

ОСНОВ НИ СУД У ПО ЖЕ ГИ

Основ ни суд у По же ги, пред сед ник су да – су ди ја 
Љубинко Пе тро вић, у пред ме ту рас пра вља ња за о став-
шти не пок. Дрин ке (Сре те на) Ђу рић бив. из Вра на, ван 
ро чи шта 26. де цем бра 2016. го ди не, до нео је ре ше ње.

Уче сни ци Ве сни Ђу рић, са да на не по зна тој адре-
си, уну ци оста ви ље по пре ми ну лом си ну То ми сла ву, 
по ста вља се при вре ме ни за ступ ник у лич но сти адво ка-
та Сла ви це Ра кић адво ка та од По же ге, ра ди за сту па ња 
ње них пра ва и ин те ре са у оста вин ском по ступ ку иза 
смр ти пок. Дрин ке (Сре те на) Ђу рић бив. из Вра на.

По ста вље ни при вре ме ни за ступ ник има ће сва пра-
ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка, све док се уче сни-
ца Ве сна Ђу рић или њен пу но моћ ник не по ја ви пред 
су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд 
да јој је по ста вио ста ра те ља.

О. број 88/10 – Из Основ ног су да у По же ги.
 АУ17-0344
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Основ ни суд у По же ги, Председник су да – су ди ја 

Љу бин ко Пе тро вић, као ван пар нич ни, у пред ме ту пред-
ла га ча Ко ва че вић Ја смин ке из Че сто бо ро ди це, про тив 
про тив ни ка пред ла га ча Ко ва че вић Ми ха и ла, ко га за сту-
па ко ли зиј ски ста ра тељ, Нов ко вић Ми ли ца, ди пло ми-
ра ни со ци јал ни рад ник Цен тра за Со ци јал ни рад По же-
га, ра ди про гла ше ње не ста лог ли ца за умр ло, на осно ву 
члана 61. ЗВП, из да је оглас.

По зи ва се Ко ва че вић Ми ха и ло из Че сто бро ди це, 
ро ђен 25. јула 1958. го ди не у По же ги од оца Ко ва че вић 
Ми ли са ва и мај ке Ко ва че вић Да ни це, ко ји је не стао 23. 
фебруара 2010. го ди не, да се без од ла га ња ја ви  Основ-
ном суду у По же ги у ро ку од три ме се ца од об ја вљи ва-
ња огла са у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

Исто вре ме но се по зи ва ју сва ли ца ко ја ма шта зна ју 
о не ста лом ли цу или о ње го вом жи во ту, да то без од ла-
га ња ја ве Основ ном су ду у По же ги, у пред ме ту Р. 2-5/16. 

Суд ће по ис те ку ро ка од три ме се ца од да-
на об ја вљи ва ња овог огла са у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије”, од лу чи ти о пред ло гу за про гла ше-
ње не ста лог ли ца за умр ло.

Р2 – 5/16 – Из Основ ног су да у По же ги. 17-15783

ОСНОВ НИ СУД У СМЕ ДЕ РЕ ВУ

Основ ни суд у Сме де ре ву, као пар нич ни, су ди ја 
Ми ли ца Јеф тић у прав ној ства ри ту жи ла ца Миљ ко вић 
Ра ди са ва и Ста но је вић Ру же, а про тив ту же не Бу трић 
Мир ја не, са да на не по зна тој адре си, по ста вио је при-
вре ме ног за ступ ни ка адво ката Та тја ну Ва со вић из Сме-
де ре ва, ко ја ће вр ши ти сва пра ва и оба ве зе у ко рист ту-
же не, до по ја ве ту же не или ње ног пу но моћ ни ка.

4 П 2271/16 и 2778/16 – Из Основ ног су да у Сме-
де ре ву. АУ17-0345

ОСНОВ НИ СУД У СОМ БО РУ

Основ ни суд у Сом бо ру, пар нич но одеље ње, су ди-
ја Пр во слав Ов цин, у прав ној ства ри ту жи о ца Не на да 
Про да но ви ћа из Бач ког Гра ча ца Мар ша ла Ти та 6, про-
тив ту же ног Николе Пра ће, на осно ву чла на 81. ЗПП-а 
до нео је 13. априла 2017. го ди не, ре ше ње.

Адвокат Гор да на Јо ва но вић се по ста вља за при-
вре ме ног за ступ ни ка ту же ном Ни ко ли Пра ћа, са да на 
не по зна тој адре си бо ра ви шта, ра ди за сту па ња у пар-
нич ном по ступ ку ко ји се во ди пред Основ ним су дом у 
Сом бо ру под бро јем П 545/16.

2 П број 545/16 – Из Основ ног су да у Сом бо ру.
 17-15773

Основ ни суд у Сом бо ру, пар нич но оде ле ње, су ди ја 
Пр во слав Овцин, у прав ној ства ри ту жи о ца ЕПС Бе о-
град ЕД Сом бор, ко ју за сту па пу но моћ ник Мир ја на Ми-
хај ло вић адво кат из Но вог Са да, про тив ту же ног Злат ка 
Јо зи ћа, ко га за сту па при вре ме ни за ступ ник пу но моћ-
ник адв. Ду шан Кец ман, ра ди ду га, на осно ву чла на 81. 
ЗПП-а до нео је 22. марта 2017. го ди не, до нео је ре ше ње.

Адвокат Ду шан Кец ман по ста вља се за при вре-
ме ног за ступ ни ка ту же ном Злат ку Јо зић, са да на не по-
зна тој адре си бо ра ви шта, ра ди за сту па ња у пар нич ном 
по ступ ку ко ји се во ди пред Основ ним су дом у Сомбору 
под бро јем П 129/16.

2 Пл. број 129/16 – Из Основ ног су да у Сом бо ру.
 17-15775

ОСНОВ НИ СУД У СТА РОЈ ПА ЗО ВИ

Основ ни суд у Ста рој Па зо ви, као гра ђан ски суд, 
по сту па ју ћи по су ди ји Мир ку Дон чићу, у ван пар нич ној 
ствари, пред ла га ча Ху ња ди Ј. То ми сла ва из Но вих Ба-
но ва ца, Пар ти зан ска 49, про тив про тив ника пред ла га-
ча Ху ња ди Ма те из Но вих Ба но ва ца, ра ди про гла ше ња 
не ста лог ли ца умр лим, до нео је 28. мар та 2017. го ди не, 
оглас.

Ху ња ди Ма те из Но вих Ба но ва ца ро ђен 7. ок то бра 
1923. го ди не у Но вим Ба нов ци ма, од оца Ја ко ба и мај ке 
Је ле не ро ђе не Јак шић, не стао у рат ним до га ђа ји ма то-
ком ја ну а ра 1945. го ди не у ме сту Сти ше вић – Бу ко вич-
ка шу ма на ре ци Дра ви.

По зив а ју се сва ли ца ко ја би ло шта зна ју о не ста лом 
Ху ња ди Ма ти, о ње го вом кре та њу, по след њем бо ра ви шту, 
кон так ти ма и о смр ти, да се без од ла га ња ја ве Основ ном 
су ду Ста ра Па зо ва у Ка ра ђор ђе вој 3, суд ни ца број 3.

Уко ли ко се у ро ку од три ме се ца од об ја вљи ва ња 
овог огла са у „Слу жбе ном гла сни ку Републике Србије” 
не ја ви не ста ли, или не ко дру го ли це ко је о ње му не што 
зна, суд ће до не ти од лу ку по пред ло гу за про гла ше ње 
не ста лог за умр лог.

2. Р. број 65/2016 – Из Основ ног су да у Ста рој Па-
зо ви. АУ17-0357

ОСНОВ НИ СУД У СУ БО ТИ ЦИ

Основ ни суд у Су бо ти ци, у пар ни ци под по слов-
ним бро јем 9 П2. 173/2017, на осно ву чла на 81. став 
2. тач ка 4. ЗПП-а по ста вио је за ту же ног Ар на у то вић 
Ален на не по зна том ме сту пре би ва ли шта и бо ра ви шта, 
при вре ме ног за ступ ни ка Ба та Адри ен не  адво ка та у Су-
бо ти ци, Ма ти је Гуп ца 4, пред мет спо ра је раз вод бра ка. 
При вре ме ни за ступ ник ће да за сту па ту же ног у по ступ-
ку све док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не по ја ви 
пред су дом, од но сно док ор ган старатељства не оба ве-
сти суд да је по ста вио ста ра те ља. 

9 П2. број 173/2017 – Из Основ ног су да у Су бо ти ци.
 17-15475

Основ ни суд у Су бо ти ци, у пар ни ци под по слов-
ним бро јем 9 П. 950/2016, на осно ву чла на 81. став 2. 
тач ка 4. ЗПП по ста вио је за ту же ног Ма рић Вла ди ми-
ра на не по зна том ме сту пре би ва ли шта и бо ра ви шта, 
при вре ме ног за ступ ни ка Са ба дош Ро бер та, адво ка та у 
Су бо ти ци, Ми ло ша Оби ли ћа 25/9, пред мет спо ра је ис-
пла та. При вре ме ни за ступ ник ће да за сту па ту же ног у 
по ступ ку све док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не 
по ја ви пред су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ста ва не 
оба ве сти суд да је по ста вио ста ра те ља. 

9 П. број 950/16 – Из Основ ног су да у Су бо ти ци.
 17-15477

ОСНОВ НИ СУД У ЧАЧ КУ

Основ ни суд у Чач ку, су ди ја На та ша Га чић, у прав-
ној ства ри ту жи о ца Мла ђе на Цве ти ћа из се ла Ро жан-
ство, 31208, ко га за сту па пу но моћ ник Сре ти на То пић 
из Чач ка, Све то за ра Мар ко ви ћа 24/29, про тив ту же ног 
Не на да Сте ва но ви ћа, са по след њим по зна тим адре са ма 
у се лу Ми ли ћев ци и у Тр бу ша ни ма, Алек сан дра Са ви-
ћа 19, са да у ино стран ству на не по зна тој адре си, ра ди 
ду га, вред ност спо ра 61.550,00 ди на ра, ван рас пра ве 7. 
априла 2017. го ди не, до нео је оглас

Ре ше њем овог су да 9 П. бр. 4005/16 од 7. априла 
2017. го ди не, на осно ву члана 81. став 2. тачка 5. ЗПП, 
по ста вљен је адво кат Вла ди ца Ни ко лић из Чач ка за 
при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном Не на ду Сте ва но ви-
ћу са по след њим по зна тим адре са ма се ло Ми ли ћев ци и 
Тр бу ша ни, Алек сан дра Са ви ћа 19, са да у ино стран ству 
на не по зна тој адре си, у пар ни ци ко ја се во ди по ту жби 
ту жи о ца Мла ђе на Цве ти ћа из се ла Ро жан ство, ко га за-
сту па пу но моћ ник Сре ти на То пић из Чач ка, ра ди ду га.

При вре ме ни за ступ ник ће ту же ног за сту па ти у 
по ступ ку све док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не 
по ја ве пред су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не 
оба ве сти суд да је по ста вио ста ра те ља.

Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије”, на огла сној та бли су да и на ин тер-
нет стра ни ци су да, сход но члану 83. ЗПП.

9. П. број 4005/16 – Из Основ ног су да у Чач ку.
 АУ17-0351

ОСНОВ НИ СУД У ШАП ЦУ

Основ ни суд у Шап цу, су ди ја Лу кић Алек сан дра, 
у по ступ ку из вр ше ња из вр шног по ве ри о ца Гру бје шић 
Мар ка из Шап ца, Не ма њи на 2, чи ји је пу но моћ ник 
адво кат Је ли ца Ву ја нић из Шап ца, Трг ша бач ких жр-
та ва 7/8, про тив из вр шног ду жни ка Јол дић Алек сан дре 
из Ше ва ри ца, Ка ра ђор ђе ва 20, са да не по зна тог пре би-
ва ли шта и бо ра ви шта, ра ди на пла те нов ча ног по тра-
жи ва ња, ван ро чи шта 21. мар та 2017. го ди не, донео је 
ре ше ње.

Из вр шном ду жни ку Јол дић Алек сан дри, не по зна-
тог пре би ва ли шта и бо ра ви шта, по ста вља се при вре ме-
ни за ступ ник Сми ља нић Сло бо дан адво кат из Шап ца, 
Вој во де Ми ши ћа 12. При вре ме ни за ступ ник ће у из вр-
шном по ступ ку вр ши ти сва пра ва и ду жно сти за кон-
ског за ступ ни ка док се ду жник или ње гов пу но моћ ник 
не по ја ве пред су дом или ор ган ста ра тељ ства не оба ве-
сти суд да је ду жни ку по ста вио ста ра те ља.

3 И. број 885/16 – Из Основ ног су да у Шап цу.
 АУ17-0368

Основ ни суд у Шап цу, пр во сте пе ни пар нич ни су-
ди ја Та тја на Илић, у спо ру по во дом ту жбе ту жи о ца 
ОДС „ЕПС Ди стри бу ци ја” д.о.о., Бе о град – „Елек тро-
ди стри бу ци ја Ша бац”, про тив ту же не Ђор ђе вић Ра-
дој ке из По цер ског При чи но ви ћа, П. Ка ра но ви ћа Би бе 
16 – са са да не по зна том адре сом бо ра ви шта, ко ја не ма 

пу но моћ ни ка ни ти јој се до ста вља ње мо гло из вр ши ти, 
ра ди сти ца ња без осно ва на осно ву чла на 81. став 2. 
тач ка 4. ЗПП-а, 7. апри ла 2017. го ди не је по ста вио на-
ве де ној ту же ној при вре ме ног за ступ ни ка и то Вла да на 
Цве ти ћа, адво ка та из Шап ца, Трг ша бач ких жр та ва 7, 
ко ји по ста вље ни при вре ме ни за ступ ник у овом спо ру 
има сва пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка и вр-
ши ће их док се ту же на, њен за кон ски за ступ ник или 
њен пу но моћ ник не по ја ве пред су дом или док ор ган 
ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је ту же ној по ста вио 
ста ра те ља.

14 П. број 2137/16 – Из Основ ног су да у Шап цу.
 АУ17-0369

ПРИ ВРЕД НИ СУД У БЕ О ГРА ДУ

I Од ре ђу је се ис пит но ро чи ште за 1. јун 2017. 
го ди не у 11,00 ча со ва у по ступ ку сте ча ја над сте чај-
ним ду жни ком Елек тро пор це лан ад Аран ђе ло вац, 
Пут 13000 ка пла ра б.б., ма тич ни број 07114141 ПИБ 
1009041067, суд ни ца 100/I.

II Ре ше ње je об ја вље но на огла сној та бли су да 25. 
априла 2017. го ди не.

9. Ст. број 40/2016 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 АУ17-0348

I Од ре ђу је се ис пит но ро чи ште за 30. мај 2017. го-
ди не у 11,00 ча со ва у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним 
ду жни ком „Све тлост” ДП Бе о град – Зе мун, Хер це го-
вач ка 19, ма тич ни број 07026765 ПИБ 100009886 у При-
вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца 126/I.

II Ре ше ње je об ја вље но на огла сној та бли су да 19. 
априла 2017. го ди не.

9. Ст. број 222/2016 – Из При вред ног су да у Бе о-
гра ду. АУ17-0358

При вред ни суд у Бе о гра ду, у пред ме ту 2 Ст. 
42/2016 да на 26. априла 2017. го ди не до нео је ре ше ње: 

Од ре ђу је се до пун ско ис пит но ро чи ште у по ступ-
ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком „MB Gas Oil” д.о.о. 
– у сте ча ју из Бе о гра да, Не ма њи на 4/13 за 29. мај 2017. 
го ди не у 9,30 ча со ва, ко је ће се одр жа ти у При вред ном 
су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца 100, спрат I.

2. Ст. број 42/2016 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 АУ17-0359

При вред ни суд у Бе о гра ду, у пред ме ту 9 П. 6463/16 
на осно ву чла на 81. став 2. тач ка 4. За ко на о пар нич ном 
по ступ ку по ту жби ту жи о ца ЈП „Пу теви Ср би је”, Бе о-
град, Бу ле вар кра ља Алек сан дра 282, по ста вља ту же ном 
„Ђу кић Тран спорт” д.о.о., Бе о град, Бор чан ских жр та ва 
1914 број 45, при вре ме ног за ступ ни ка адво ка та Или ју 
Џа ко ви ћа из Бе о гра да, На ке Спа си ћа 10, с тим да при-
вре ме ни за ступ ник за сту па ту же ног у по ступ ку све док 
се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не  по ја ви пред су дом.

9 П 6463/16 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 АУ17-0367

Оба ве шта ва ју се по ве ри о ци сте чај ног ду жни ка 
Ком па ни ја Ге не ра лек спорт за ме ђу на род ну и уну тра-
шњу тр го ви ну, хо те ли јер ство, уго сти тељ ство и ва зду-
шни са о бра ћај ДП у сте ча ју Бе о град – Но ви Бе о град, 
На род них хе ро ја 43, ма тич ни број 07044097, ПИБ 
100001062, да ће се ис пит но рочиште одр жа ти 30. ма ја 
2017. го ди не у При вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко-
ва 2, у са ли 100 са по чет ком у 9,00 са ти.

4. Ст. број 68/2015 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 АУ17-0366

Привредни суд у Београду и то су ди ја Ру жи ца 
Ба ња луч кић, као сте чај ни су ди ја у по ступ ку сте ча ја 
над „Avi fas hion ko zme ti ka” д.о.о., Бе о град у сте ча ју, 
до нео је да на 28. април  2017. го ди не у пред ме ту 8 ст 
175/2016. ре ше ње.

За ка зу је се за вр шно ро чи ште у по ступ ку сте ча ја 
над „Avi fas hion ko zme ti ka” д.о.о., Бе о град у сте ча ју, 
Ви ше град ска 6 за дан 30. мај 2017. го ди не у 10,00 ча-
со ва у суд ни ци број 211 у При вред ном су ду у Бе о гра ду, 
Ма са ри ко ва 2.

8 Ст. број 175/2016 – Из При вред ног су да у Бе о-
гра ду. 17-15468
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При вред ни суд у Бе о гра ду, број пред ме та 8 Ст. 

191/2015, у сте чај ном по ступ ку над По љо при вред но 
ин ду стриј ски ком би нат Зе мун дру штве но пред у зе ће 
Београд, Земун у сте ча ју, Батајнички друм 14-ти км 10, 
МБ 07042914, ПИБ 100098138, до нео је сле де ће:

I За ка зу је се до пун ско ис пит но ро чи ште у згра ди 
При вред ног су да у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца 
број 100 на пр вом спра ту, за 2. јун. 2017. године у 11,00 
ча со ва.

II На ро чи ште се по зи ва ју по ве ри о ци и сте чај ни 
управ ник.

Оглас о за ка зи ва њу ро чи шта об ја вљен је у „Слу-
жбе ном гла сни ку Републике Србије” и на огла сној та-
бли су да.

8. Ст. број 191/2015 – Из При вред ног су да у Бе о-
гра ду. 17-15474

При вред ни суд у Бе о гра ду, ре ше њем 6 Ст. 47/2016 
да на 4. маја 2017. го ди не, за ка зао је до пун ско ис пит но 
ро чи ште за 30. масј 2017. го ди не у 11,00 ча со ва, суд ни-
ца број 130, на пр вом спра ту, у сте чај ном по ступ ку над 
сте чај ним ду жни ком ХУТП „Бал кан” а.д. у сте ча ју из 
Бе о гра да, Са ра јев ска 57. 

6 Ст. број 47/2016 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 17-15478

I При вред ни суд у Бе о гра ду, ре ше њем 6. Ст. број 
64/2017 од 20. апри ла 2017. го ди не, усво јио је пред лог 
пред ла га ча Је дин ство Ве ли ка Гре да, за по кре та ње сте-
чај ног по ступ ка над На пре дак а.д. из Бе о гра да, Ду бро-
вач ка 35, ма тич ни број 07163371, ПИБ 101179736.

II Отва ра се по сту пак сте ча ја над сте чај ним ду-
жни ком Ак ци о нар ско дру штво „На пре дак” Бе о град, из 
Бе о гра да, Ду бро вач ка 35, ма тич ни број 07163371, ПИБ 
101179736.

III Утвр ђу је се по сто ја ње сте чај ног раз ло га пред-
ви ђен чла ном 11. став 2. тач ка 1. За ко на о сте ча ју.

IV За сте чај ног управ ни ка име ну је се Пе ро вић Љ 
уби ша из Бе о гра да.

V По зи ва ју се сви по ве ри о ци  стечајног дужника 
да у ро ку од 60 да на од об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу 
по ступ ка сте ча ја над сте чај ним ду жни ком у „Слу жбе-
ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, при ја ве При вред ном 
су ду у Бе о гра ду сво ја обез бе ђе на и нео бе збе ђе на по тра-
жи ва ња.

VI По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да ис-
пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ном ма си.

VII Од ре ђу је се ис пит но ро чи ште на ко ме ће се 
рас пра вља ти о из ве шта ју о еко ном ско-фи нан си јом 
по ло жа ју сте чај ног ду жни ка за 29. мај 2017. го ди не у 
11,00 ча со ва, а ко је ће се одр жа ти у При вред ном су ду у 
Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца број 130, спрат I.

VI II Од ре ђу је се ис пит но ро чи ште за 1. сеп тем бар  
2017. го ди не у 11,00 ча со ва, ко је ће се одр жа ти у При-
вред ном су ду у Београ ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца број 
130, спрат I.

IХ Оглас о отва ра њу по ступ ка сте ча ја над сте чај-
ним ду жни ком је об ја вљен на огла сној та бли су да 20. 
апри ла 2017. го ди не.

6. Ст. број 64/2017 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 17-15467

I При вред ни суд у Бе о гра ду, ре ше њем 3. Ст. број 
19/2017 од 12. апри ла 2017. го ди не, отво рио је по сту-
пак сте ча ја над Ско вин, Пред у зе ће за тр го ви ну на ве-
ли ко и ма ло, увоз-из воз д.о.о., Бе о град, Кра ља Ми лу-
ти на 55, ло кал број 26, ма тич ни број 17484028, ПИБ 
102864993, на пред лог ду жни ка од 1. фе бру а ра 2017. 
го ди не.

II Утвр ђу је се по сто ја ње сте чај ног раз ло га пре за-
ду же но сти.

III Име ну је се за сте чај ног управ ни ка Жи ван Лу-
кач из Бе о гра да.

IV На ла же се за ступ ни ка ду жни ка да из вр ши при-
мо пре да ју ду жно сти са сте чај ним управ ни ком у вре ме 
и ме сту ко је сте чај ни управ ник од ре ди и то та ко што ће 
му пре да ти пе ча те, сву до ку мен та ци ју и сву не по крет ну 
и по крет ну имо ви ну сте чај ног ду жни ка, као и по слов-
ни про стор ко ји ко ри сти на да ље чу ва ње и упра вља ње.

V По зи ва ју се сви по ве ри о ци да у ро ку од 60 да на 
од об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу по ступ ка сте ча ја над 
сте чај ним ду жни ком у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли-
ке Ср би је”, при ја ве При вред ном су ду у Бе о гра ду сво ја 
обез бе ђе на и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња.

VI По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да ис-
пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ном ма си.

VII Од ре ђу је се ис пит но ро чи ште за 28. сеп тем бар 
2017. го ди не у 11,30 ча со ва, ко је ће се одр жа ти у При-
вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца број 
125, спрат I.

VI II Од ре ђу је се пр во по ве ри лач ко ро чи ште на 
ко ме ће се рас пра вља ти о из ве шта ју о економско-фи-
нансијском по ло жа ју сте чај ног ду жни ка за 7. јун 2017. 
го ди не у 12,00 ча со ва, а ко је ће се одр жа ти у При вред-
ном су ду у Београ ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца број 125, 
спрат I.

IХ Оглас о отва ра њу по ступ ка сте ча ја над сте чај-
ним ду жни ком би ће об ја вљен у „Слу жбе ном гла сни ку 
Ре пу бли ке Ср би је” и на огла сној та бли су да, 20. фе бру-
а ра 2017. го ди не.

3. Ст. број 19/2017 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 17-15465

I Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште у по ступ ку сте ча-
ја над сте чај ним ду жни ком При вред но дру штво „Ho me 
De cor” d.o.o., Бе о град Жор жа Кле мен соа 27в, ма тич ни 
број 20032499 ПИБ 103828865 на ко ме ће се:

1. рас пра вља ти о за вр шном ра чу ну сте чај ног 
управ ни ка;

2. рас пра вља ти о ко нач ним зах те ви ма за ис пла ту 
на гра де сте чај ног управ ни ка;

3. под но се при мед бе за за вр шни ра чун или на под-
не те зах те ве за ис пла ту на кна де и на гра де;

4. од лу чу је о не рас по де ље ним де ло ви ма де об не 
ма се и 

5. од лу чу је о дру гим пи та њи ма од зна ча ја за бан-
крот ство сте чај ног ду жни ка.

II За вр шно ро чи ште ће се одр жа ти 13. јуна 2017. 
го ди не у При вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, 
суд ни ца број 126/I, са по чет ком у 11,00 ча со ва.

III Ре ше ње об ја ви ти на огла сној та бли су да и у 
„Службеном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

9. Ст. број 2955/2012 – Из При вред ног су да у Бе о-
гра ду. 17-15583

I Од ре ђу је се по ве ри лач ко ро чи ште за 8. јун 2017. 
го ди не у 11,00 ча со ва у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним 
ду жни ком При вред но дру штво Sa pra Дру штво са огра-
ни че ном од го вор но шћу Бе о град, Ду бљан ска 37, ма тич-
ни број 20505125 ПИБ 105976999.

II Од ре ђу је се ис пит но ро чи ште за 8. јун 2017. го-
ди не у 11,15 ча со ва у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним 
ду жни ком При вред но дру штво Sa pra Дру штво са огра-
ни че ном од го вор но шћу Бе о град, Ду бљан ска 37, ма тич-
ни број 20505125 ПИБ 105976999, суд ни ца број 126, 
спрат I.

II Ре ше ње je об ја вље но на огла сној та бли су да 28. 
априла 2017. го ди не.

9. Ст. број 210/2016 – Из При вред ног су да у Бе о-
гра ду. 17-15786

I Од ре ђу је се по ве ри лач ко ро чи ште за 12. јун 2017. 
го ди не у 11,00 ча со ва у по ступ ку сте ча ја над сте чај-
ним ду жни ком При вред но дру штво EKO LPM д.о.о. 
Бе о град – Ба ра је во, Све то сав ска 157, ма тич ни број 
20991232 ПИБ 108396627, а одр жа ће се у При вред ном 
су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва број 2, у суд ни ци 126/I, 
спрат.

II Ре ше ње je об ја вље но на огла сној та бли су да 26. 
априла 2017. го ди не.

9 Ст. број 274/2016 – Из При вред ног су да у Бе о-
гра ду. 17-15787

I Усва ја се пред лог пред ла га ча Пе тра Ма ри ја на из 
Бе о гра да, За хум ска 63/12 и пред ла га ча Кон церн Sr bo-
ex port д.о.о. из Обре нов ца – За бреж је, Алек сан дра Аце 
Си мо ви ћа 217, за отва ра ње по ступ ка сте ча ја над ду-
жни ком АК „Во ждо вац” АД из Бе о гра да, Вој во де Сте-
пе 318, ма тич ни број 07025190, ПИБ 100001564.

II Отва ра се по сту пак сте ча ја над ду жни ком АК 
„Во ждо вац” а.д. из Бе о гра да, Вој во де Сте пе 318, ма-
тич ни број 07025190, ПИБ 100001564.

III Утвр ђу је се по сто ја ње стечajног раз ло га трај-
ни ја не спо соб ност пла ћа ња пред ви ђе на чла ном 11. 
став 2. тач ка 1. и став 3. тач ка 1. За ко на о сте ча ју.

 IV Име ну је се сте чај ни управ ник Бе ло са вић Се ку-
лов ски Је ле на из Бе о гра да, Бо шка Пе тро ви ћа 5.

V По зи ва ју се сви по ве ри о ци да у за кон ском ро ку 
од 120 да на од об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу по ступ ка 
сте ча ја над сте чај ним ду жни ком у „Слу жбе ном гла сни-
ку Републике Србије” при ја ве При вред ном су ду у Бе о-
гра ду сво ја обез бе ђе на и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња.

VI По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да ис-
пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си.

VII Од ре ђу је се ис пит но ро чи ште за 25. октобар 
2017. го ди не у 11,00 ча со ва, ко је ће се одр жа ти у При-
вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, са ла 100, I спрат.

VI II Од ре ђу је се пр во по ве ри лач ко ро чи ште на 
ко ме ће се рас пра вља ти о из ве шта ју о еко ном ско-фи-
нан сиј ском по ло жа ју сте чај ног ду жни ка за 1. јуни 2017. 
го ди не, у 13,00 ча со ва, а ко је ће се одр жа ти у При вред-
ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, са ла 100, спрат I.

IX Оглас о отва ра њу сте чај ног по ступ ка би ће об ја-
вљен на огла сној та бли су да. 

9. Ст. број 139/2016 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 17-15784

ПРИ ВРЕД НИ СУД У ЗА ЈЕ ЧА РУ 

За ка зу је се до пун ско ис пит но ро чи ште код сте чај-
ног ду жни ка „Ин ду стри ја за пре ра ду Мај дан пек” д.о.о., 
у сте ча ју, из Мај дан пе ка, Ша шка б.б., МБ 07250509, 
ПИБ 100623967, за 1. јун 2017. го ди не, у 11,00 ча со-
ва, ко је ће се одр жа ти у При вред ном су ду у За је ча ру, 
судницa 6.

По зи ва ју се по ве ри о ци да при сту пе на пред на ве-
де ном ро чи шту.

Оглас је об ја вљен на огла сној та бли При вред ног 
су да у За је ча ру 27. априла 2017. го ди не. 

4. Ст. број 5/2016 – Из При вред ног су да у За је ча ру.
 АУ17-0349

ПРИ ВРЕД НИ СУД У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

При вред ни суд у Кра гу јев цу, сте чај ни су ди ја Та-
тја на То до ро вић, ре ша ва ју ћи у сте чај ном по ступ ку над 
сте чај ним ду жни ком ТП „Квин” Кра гу је вац, Дра ге То-
до ро вић б.б., ма тич ни број 07363150, ПИБ 101571253, 
до нео је 4. маја 2017. го ди не, ре ше ње.

За ка зу је се до пун ско ис пит но ро чи ште у сте чај ном 
по ступ ку над сте чај ним ду жни ком ТП „Квин”, Кра гу-
је вац, Дра ге То до ро вић б.б., ма тич ни број 07363150, 
ПИБ 101571253, ко је ће се одр жа ти у При вред ном су ду 
у Кра гу јев цу, у суд ни ци 537/V, 5. јуна 2017. го ди не, са 
по чет ком у 11,30 ча со ва.

По зи ва ју се по ве ри о ци и сте чај ни управ ник да 
при су ству ју ро чи шту.

2 Ст. број 25/2016 – Из При вред ног су да у Кра гу јев цу.
 17-15779

ПРИ ВРЕД НИ СУД У КРА ЉЕ ВУ

При вред ни суд у Кра ље ву, за ка зу је до пун ско ис-
пит но ро чи ште у по ступ ку сте ча ја Ст. број 15/2015 сте-
чај ног ду жни ка Про из вод на ком па ни ја „Спе кар” д.о.о., 
у сте ча ју по при ја ва ма по тра жи ва ња Ми ло сла ва Кне-
же ви ћа и „Са га” д.о.о., Пан че во за 19. мај 2017. године 
у 10,00 ча со ва, суд ни ца број 05.

Овим се сма тра да су по ве ри о ци на ро чи ште уред-
но по зва ни.

1. Ст. број 15/2015 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 АУ17-0371

При вред ни суд у Кра ље ву, су ди ја Ми ле ва Гоча-
нин у прав ној ства ри ту жи о ца Гра ђе вин ска ди рек ци ја 
Ср би је д.о.о., Бе о град из Бе о гра да, Булevar Ар се ни-
ја Чарнојевића 110, про тив ту же ног 1. При ла та д.о.о., 
Но ви Сад 2. Ба лић Ха лит; 3. Ба лић Ал дин из Ту ти на, 
Ре ше њем П. бр. 210/16 од 26. апри ла 2017. го ди не по-
ста вља ту же ном При ла та д.о.о., Но ви Сад при вре ме ног 
за ступ ни ка Сте фа но вић Сил ва ну адво ка та из Кра ље ва.

При вре ме ни за ступ ник у по ступ ку има сва пра ва и 
ду жно сти за кон ског за ступ ни ка ко је ће вр ши ти све док 
се стран ка ње гов за кон ски за ступ ник или пу но моћ ник 
не по ја ви пред су дом, од но сно до окон ча ња спо ра.

2. П. број 210/2016 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 17-15793

ПРИ ВРЕД НИ СУД У НИ ШУ 

При вред ни суд у Ни шу, сте чај ни су ди ја Бра ни сла-
ва Па нић, у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком 
„Фе мид” а.д., Бе ла Па лан ка – у сте ча ју, ко га за сту па 
сте чај ни управ ник Ми љан Ста ни са вић, од лу чу ју ћи о 
зах те ву сте чај ног управ ни ка за за ка зи ва ње за вр шног 
ро чи шта од 24. априла 2017. го ди не, до нео је 25. апри-
ла 2017. го ди не, сле де ће ре ше ње

Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште у сте чај ном по ступ-
ку над сте чај ним ду жни ком „Фе мид” а.д., Бе ла Па лан ка 
– у сте ча ју, ко га за сту па сте чај ни управ ник Ми љан Ста-
ни са вић, за 11. мај 2017. го ди не, са по чет ком у 11,00 
ча со ва, у суд ни ци број 13 При вред ног су да у Ни шу, 
Све то сав ска 7а.



10 9. V 2017. / 44
На ла же се сте чај ном управ ни ку да до ста ви из ве-

штај за за вр шно ро чи ште и за вр шни ра чун сте чај ног 
ду жни ка.

Ре ше ње о за вр шном ро чи шту об ја ви ти на огла-
сној та бли су да и у „Слу жбе ном гла сни ку Републике 
Србије”.

4. Ст. број 37/2013 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 АУ17-0354

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

Привредни суд у Новом Саду, по судији 
Владиславу Куртеку, у поступку стечаја над дужником 
ДОО ПТЛ Футог, Браће Дроњак 17, МБ 08745803, дана 
26. априла 2017. године доноси следеће решење 

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног дужника према предлогу стечајног управника од 
13. марта 2017. године.

Коначна награда стечајног управника утврђује се 
у износу од 3.179.799,51 динара, а накнада трошкова 
стечајног управника утврђује се у коначном износу од 
1.230.000,00 динара.

Исплата накнаде трошкова стечајног управника до 
висине расположивих средстава извршиће се стечајном 
управнику након што буду исплаћени преостали трош-
кови, везани за закључење стечаја. 

Стечајни поступак над стечајним дужником ДОО 
ПТЛ Футог, Браће Дроњак 17, МБ 08745803, ПИБ 
100723448 – се закључује. 

1. Ст. број 776/2011 – Из Привредног суда у Новом 
Саду. АУ17-0425

ПРИ ВРЕД НИ СУД У ПАН ЧЕ ВУ

При вред ни суд у Пан че ву, у сте чај ном ве ћу са ста-
вље ном од су ди је Ве сне Ло ци, као пред сед ни ка ве ћа 
и су ди ја Ву ко вић Бо шка и Анић Гор да не, као чла но ва 
ве ћа, у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком АД 
„Сло бо да” у сте ча ју из Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I број 
4, до нео је 21. апри ла 2017. го ди не, ре ше ње.

I Усва ја се за вр шни ра чун сте чај ног ду жни ка АД 
„Сло бо да” у сте ча ју из Пан че ва од 28. мар та 2017. го-
ди не, ко ји је са став ни део овог ре ше ња.

II Од ре ђу је се ко нач на на гра да сте чај ном управ ни-
ку Аген ци ји за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, Бе о-
град у бру то из но су од 8.010.031,27 ди на ра и одо бра ва  
ис пла та не ис пла ће ног де ла на гра де за рад сте чај ном 
управ ни ку у из но су од 1.910.031,27 ди на ра, у све му 
пре ма за вр шном ра чу ну сте чај ног ду жни ка.

III Од ре ђу ју се ко нач ни тро шко ви сте чај ног управ-
ни ка Аген ци је за ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка, 
Бе о град у из но су од 4.425.000,00 ди на ра, у све му пре ма 
за вр шном ра чу ну сте чај ног ду жни ка.

IV Одо бра ва се ре зер ва ци ја сред ста ва за тро шко ве 
сте чај ног по ступ ка, на кон за вр шног ро чи шта а до окон-
ча ња свих по сло ва у скла ду са За ко ном о сте чај ном по-
ступ ку, у из но су од 5.680,27 ди на ра.

V Пре но се се сте чај ним по ве ри о ци ма 2. и 4. ис плат-
ног ре да по тра жи ва ња сте чај ног ду жни ка по осно ву:

– уго во ра о от ку пу ста на бр. 3476/01 од 14. де цем-
бра 2001. за кљу че ним са Ми лу ти но вић Ми ром, Пан-
че во, Ка ра ђор ђе ва 61, јед но со бан стан од 38,91 m2, у 
из но су од 181.021,76 ди на ра и

– уго во ра о от ку пу ста на бр. Ов. бр. 1015/2010 од 
29. ја ну а ра за кљу че ним са Јо ва но вић Ста ни мир ком, 
Пан че во, Вељ ка Вла хо ви ћа 12/6, дво со бан стан од 
66,36 m2,  у из но су од 1.598.867,76 ди на ра сра змер но 
из но су по тра жи ва ња за не на ми ре не ка ма те по ре ше њу 
о за вр шној де о би.

VI На ла же се сте чај ним по ве ри о ци ма 2. и 4. ис-
плат ног ре да да од ре де ра чун на ко ји ће име но ва не 
упла ћи ва ти из но се ме сеч них ра та и да о то ме оба ве сте 
по ме ну те ду жни ке Ми лу ти но вић Ми ру на адре си Ка-
ра ђор ђе ва 61, 26000 Пан че во од но сно Јо ва но вић Ста-
ни мир ку на адре су Вељ ка Вла хо ви ћа 12/6, 26000 Пан-
че во.

VII За кљу чу је се сте чај ни по сту пак над АД „Сло-
бо да” у сте ча ју из Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I број 4, 
мат. бр. 08006199, ПИБ 101053716.

VI II На ла же се сте чај ном управ ни ку да код по-
слов не бан ке Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД 
Бе о град, уга си ра чун сте чај ног ду жни ка бр. 200-
2279770401001-65.

IХ На ла же се Аген ци ји за при вред не ре ги стре РС 
да из ре ги стра при вред них су бје ка та бри ше АД „Сло-
бо да” у сте ча ју из Пан че ва, Трг кра ља Пе тра I број 4, 
мат. бр. 08006199.

Х На ла же се сте чај ном управ ни ку да у ро ку од 30 
да на од пра во сна жно сти Ре ше ња о за кљу че њу сте чај-
ног по ступ ка до ста ви из ве штај о уни ште њу пе ча та и 
пред лог за сво је раз ре ше ње.

2. Ст. број 15/2010 – Из При вред ног су да у Пан че ву.
 АУ17-0340

ПРИ ВРЕД НИ СУД У ПО ЖА РЕВ ЦУ

При вред ни суд у По жа рев цу, и то судија Звездана 
Караклајић, као стечајни судија у поступку стечаја над 
стечајним дужником Регионални центар за таленте у 
стечају, из Пожаревца, матични број 17185349, донео је 
25. априла 2017. године, решење.

1. Усваја се завршни рачун стечајног управника, 
стечајног дужника Регионални центар за таленте у сте-
чају из Пожаревца 21. марта 2017. године са завршним 
извештајем.

2. Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником Регионални центар за таленте у стечају из 
Пожаревца, матични број 17185349.

3. Констатује се да је у току поступак по изјавље-
ној жалби у предмету овог суда П. број 455/2014 и да је 
стечајна маса стечајног дужника према коме се стечај 
закључује правни следбеник стечајног дужника према 
коме се стечај закључује правни следбеник стечајног 
дужника у правима и обавезама у односу на наведени 
поступак.

4. Констатује се да стечајну масу чине средства 
која се остваре окончањем парнице овог суда П. број 
455/2014.

5. За стечајног управника стечајне масе именује се 
Драган Ристовић из Смедеревске Паланке

6. Констатује се да је укупна награда стечајном уп-
равнику 0,00 динара.

Ст. број 23/2016 – Из При вред ног су да у По жа рев цу.
 17-15463

Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија 
Звездана Караклајић, одлучујући о предлогу пред-
лагача Република Србија – Министарство привреде, 
коју заступа Државно правобранилаштво, Одељење 
у Пожаревцу, Јована Шербановића 4, Пожаревац, 
за покретање поступка стечаја над Привредним 
друштвом за трговину и угоститељство „Стандард” 
ДОО Костолац, Трудбеничка 36 (МБ 07852169), донео 
је 25. априла 2017. године, решење.

1. Усваја се предлог за покретање стечајног 
поступка поднет од стране Републике Србије – 
Министарства привреде, 5. априла 2017. године.

2. Отвара се стечајни поступак над дужником 
Привредно друштво за трговину и угоститељство 
„Стандард” ДОО Костолац, матични број 07852169.

3. За стечајног управника именује се Агенција за 
лиценцирање стечајних управника Београд, Теразије 
23, III спрат.

4. Позивају се повериоци да, у року од 120 дана 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног 
поступка у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
пријаве своја обезбеђена и необезбеђена потраживања.

5. Позивају се дужници стечајног дужника да ис-
пуне своје обавезе према стечајној маси.

6. Рочиште за испитивање потраживања одређује 
се за 26. септембар 2017. године у 12,00 сати, у 
Привредном суду у Пожаревцу, судница број 72/III.

7. Прво поверилачко рочиште одређује се за 8. 
јуни 2017. године у 12,00 сати, у Привредном суду у 
Пожаревцу, судница број 72/III.

8. Оглас о отварању стечајног поступка, објављен 
је на електронској и огласној табли суда,  25. априла 
017. године.

9. Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда и РГЗ СКН Пожаревац, да отварање стечајног 
поступка над дужником Привредно друштво за тргови-
ну и угоститељство „Стандард” ДОО Костолац, упишу 
у одговарајуће регистре.

Ст. број 4/2017 – Из Привредног суда у Пожаревцу.
 17-15466

1. Усва ја се пред лог за по кре та ње сте чај ног по-
ступ ка под нет од стра не Ре пу бли ке Ср би је – Ми ни-
стар ства при вре де, 5. апри ла 2017. го ди не.

2. Отва ра се сте чај ни по сту пак над ду жни ком 
„Жел воз за штит на ра ди о ни ца” д.о.о., Сме де ре во, Ми-
ло ша Ве ли ког 39, МБ 07342748.

3. За сте чај ног управ ни ка име ну је се Аген ци ја за 
ли цен ци ра ње сте чај них управ ни ка Бе о град, Те ра зи је 
23, III спрат.

4. По зи ва ју се по ве ри о ци да, у ро ку од 120 да на од 
об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу сте чај ног по ступ ка у 
„Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, при ја ве сво-
ја обез бе ђе на и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња.

5. По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жник да ис пу-
не сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си.

6. Ро чи ште за ис пи ти ва ње по тра жи ва ња од ре ђу је 
се за 26. сеп тем бар 2017. го ди не у 12,30 ча со ва, у При-
вред ном су ду у По жа рев цу, суд ни ца број 72/III.

7. Пр во по ве ри лач ко ро чи ште од ре ђу је се за 8. јун 
2017. го ди не у 12,30 ча со ва, у При вред ном су ду у По-
жа рев цу, суд ни ца број 72/III.

8. Оглас о отва ра њу сте чај ног по ступ ка, об ја вљен 
је на елек трон ској и огла сној та бли су да, 25. апри ла 
2017. го ди не.

9. На ла же се Аген ци ји за при вред не ре ги стре из 
Бе о гра да и РГЗ СКН Сме де ре во, да отва ра ње сте чај ног 
по ступ ка над ду жни ком „Жел воз за штит на ра ди о ни ца” 
д.о.о., Сме де ре во, Ми ло ша Ве ли ког 39, МБ 07342748, 
упи шу у од го ва ра ју ће ре ги стре.

Ст. број 5/2017 – Из При вред ног су да у По жа рев цу.
 17-15462

ПРИВРЕДНИ СУД  У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици, као пр-
востепени стечајни суд, по стечајном судији Лалић 
Драгану решавајући у поступку стечаја над стечајним 
дужником „Nikica expres” д.о.о. за транспорт, трговину 
и услуге Хртковци, 27. октобра 18, на рочишту одржа-
ном 25. априла 2017. године, донео је решење.

Усваја се предлог предлагача „Nikica expres” 
д.о.о., за транспорт, трговину и услуге из Хртковца, 27. 
октобра 18а, за отварање стечајног поступка над стечај-
ним дужником.

Отвара се стечајни поступак над стечајним дужни-
ком „Nikica еxpres” д.о.о., за транспорт, трговину и ус-
луге из Хртковца, 27. октобра 18а, МБ 21022942, ПИБ 
108555101 због трајније неспособности плаћања.

За стечајног управника именује се Радукић Живко 
из Крушедола, Марадичка 19.

Позивају се повериоци да у року од 90 дана 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног 
поступка у „Службеном гласнику Републике Србије” 
пријаве стечајном суду своја обезбеђена и необез-
беђења потраживања према стечајном дужнику у писа-
ном облику у два примерка са доказима о основаности 
и позивом на број стечајног предмета. 

Позивају се сви дужници стечајног дужника да без 
одлагања испуне своје обавезе према стечајној маси 
стечајног дужника. 

Заказује се прво поверилачко рочиште за 30. 
мај 2017. године у 11,00 часова, судница број 16/2 
Привредног суда у Сремској Митровици, Трг Светог 
Димитрија 39.

Скупштина поверилаца ће бити формирана на пр-
вом поверилачком рочишту. 

Заказује се испитно рочиште за испитивање прија-
вљених потраживања за дана 12. септембар 2017. го-
дине у 11,00 часова, судница 16/2, Привредног суда у 
Сремској Митровици, Трг Светог Димитрија 39. 

Решење објављено на огласној табли суда и на 
електронској табли суда дана априла 2017. године. 

Правне последице отварања стечаја над стечајним 
дужником наступају са даном објављивања решења на 
огласној табли суда. 

Ст. број 7/2017 – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици. 17-15469

ПРИ ВРЕД НИ СУД У СУ БО ТИ ЦИ

При вред ни суд у Су бо ти ци је 27. априла 2017. го-
ди не ре ше њем Ст. 16/2010 у по ступ ку сте ча ја над ФБ 
„Пар ти зан” ДП Су бо ти ца, ма тич ни број 08008957 за ка-
зао одр жа ва ње за вр шног ро чи шта за 25. мај 2017. го-
ди не са по чет ком у 9,50 ча со ва. Ро чи ште ће се одр жа ти 
код При вред ног су да у Су бо ти ци – са ла 168/2.

Об ја вљи ва њем овог огла са на огла сној та бли су да 
и у „Службеном гла сни ку Републике Србије” Бе о град 
сма тра ће се уред но по зва ним на ро чи ште по ве ри о ци и 
стран ке.

Ст. број 16/2010 – Из При вред ног су да у Су бо ти ци.
 АУ17-0375

При вред ни суд у Су бо ти ци је  27. АПРИЛА 2017. 
го ди не ре ше њем Ст. 35/2016 усво јио за вр шни ра чун 
сте чај ног управ ни ка Ко ма зец Дра го ми ра, дипл. оецц. 
са Па ли ћа у по ступ ку сте ча ја над „Bo nex De ja Vu” 
д.о.о. Су бо ти ца, Трг Ја ка ба и Ко мо ра 8, ма тич ни број 
20825286.

Од ре ђу је се ко нач на на гра да сте чај ног управ ни ка 
Ко ма зец Дра го ми ра, дипл.оецц. у из но су од ну ла ди на ра.

Од ре ђу ју се ко нач ни тро шко ви сте чај ног управ-
ни ка Ко ма зец Дра го ми ра у из но су од 10.165,80 ди на ра.

За кљу чу је се сте чај ни по сту пак над „Bo nex De ja 
Vu” д.о.о. Су бо ти ца, Трг Ја ка ба и Ко мо ра 8, ма тич ни 
број 20825286.

Утвр ђу је се да сте чај ни ду жник „Bo nex De ja Vu” 
д.о.о. Су бо ти ца, Трг Ја ка ба и Ко мо ра 8, ма тич ни број 
20825286 на дан 27.04.2017. го ди не рас по ла же имо ви-
ном у из но су од 18.659,20 ди на ра.
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Пре о ста ли нов ча ни из нос од 18.659,20 ди на ра рас-

по де љу је се на сле де ћи на чин:
– сред ства рез. за окон ча ње стеч. по ступ ка – 

18.659,20 дин.
Пра во сна жно ре ше ње о за кљу че њу по ступ ка сте-

ча ја до ста ви ће се Аген ци ји за при вред не ре ги стре на 
даљ њу над ле жност.

Ово ре ше ње об ја ви ће се на огла сној та бли су да и у 
„Службеном гла сни ку Републике Србије” Бе о град.

По ве ри о ци мо гу уло жи ти жал бу на ово ре ше-
ње у ро ку од осам да на од да на об ја вљи ва ња огла са у 
„Службеном гла сни ку Републике Србије” Бе о град.

Ст. број 35/2016 – Из При вред ног су да у Су бо ти ци.
 АУ17-0376

Привредни суд у Суботици је 27. априла 2017. го-
дине решењем Ст. 16/2017 одредио отварање стечајног 
поступка над „Камеа” д.о.о. Суботица, Тимочка 5 – матич-
ни број 08628947 због трајније неспособности за плаћање.

За стечајног управника именује се Загорац Богдан, 
дипл. оецц. из Суботице.

Позивају се повериоци да у року од 120 дана од 
дана објаве огласа о покретању стечајног поступка над 
„Камеа” д.о.о. Суботица, Тимочка бр. 5. – матични број 
08628947 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 посту-
пак са ознаком списа.

Позивају се дужници стечајног дужника да испуне 
своје обавезе према стечајној маси без одлагања.

Испитно рочиште се заказује за 14. септембар 
2017. године са почетком у 9,40 часова, а прво повери-
лачко рочиште заказује се за 1. јун 2017. године са по-
четком у 9,00 часова – 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 27. април 2017. године.

Ст. број 16/2017 – Из Привредног суда у Суботици.
 АУ17-0377

При вред ни суд у Су бо ти ци је 27. априла 2017. го-
ди не, ре ше њем Ст. 40/2016 у по ступ ку сте ча ја над „Си-
лос-Вет” д.о.о. из Сен те, ЈНА број 27, ма тич ни број 
20437472 за ка зао одр жа ва ње за вр шног ро чи шта за 25. 
мај 2017. го ди не са по чет ком у 10,00 ча со ва. Ро чи ште ће 
се одр жа ти код При вред ног су да у Су бо ти ци, са ла 168/2.

По зи ва ју се по ве ри о ци сте чај ног ду жни ка да 
упла те на де по зит су да број 840-311802-93 из нос од 
200.000,00 ди на ра, ра ди евен ту ал ног даљ њег спро во-
ђе ња сте чај ног по ступ ка при ме ном од ред би чла на 13. 
став 4. За ко на о сте ча ју.

Уко ли ко до да на одр жа ва ња За вр шног ро чи шта ни-
ко од по ве ри ла ца не пред уј ми на зна че ни из нос тро шко ва 
– по сту пак сте ча ја над ду жни ком „Си лос-Вет” д.о.о. из 
Сен те, ЈНА број 27, ма тич ни број 20437472 за кљу чи ће 
се при ме ном од ред би чла на 13. став 2. За ко на о сте ча ју.

Об ја вљи ва њем овог огла са на огла сној та бли су да 
и у „Службеном гла сни ку Републике Србије”, сма тра ће 
се уред но по зва ним на ро чи ште стран ке и по ве ри о ци.

Ст. број 40/2016 – Из При  вред ног су да у Су бо ти ци.
 17-15780

При вред ни суд у Су бо ти ци је 3. маја 2017. го ди не, 
ре ше њем Ст. 37/2016 у по ступ ку сте ча ја над „Агро гу-
нар” д.о.о. Гу на рош, Е. Кар де ља 17, за ка зао одр жа ва ње 
за вр шног ро чи шта за 25. мај 2017. го ди не са по чет ком 
у 10,10 ча со ва. Ро чи ште ће се одр жа ти код При вред ног 
су да у Су бо ти ци, са ла 168/2.

По зи ва ју се по ве ри о ци сте чај ног ду жни ка да 
упла те на де по зит су да број 840-311802-93 из нос од 
200.000,00 ди на ра, ра ди евен ту ал ног даљ њег спро во-
ђе ња сте чај ног по ступ ка при ме ном од ред би чла на 13. 
став 4. За ко на о сте ча ју.

Уко ли ко до да на одр жа ва ња За вр шног ро чи шта 
ни ко од по ве ри ла ца не пред уј ми на зна че ни из нос тро-
шко ва – по сту пак сте ча ја над ду жни ком „Агро гу нар” 
д.о.о. Гу на рош, Е. Кар де ља 17, за кљу чи ће се при ме ном 
од ред би чла на 13. став 2. За ко на о сте ча ју.

Об ја вљи ва њем овог огла са на огла сној та бли су да 
и у „Службеном гла сни ку Републике Србије” сма тра ће 
се уред но по зва ним на ро чи ште стран ке и по ве ри о ци.

Ст. број 37/2016 – Из При вред ног су да у Су бо ти ци.
 17-15782

При вред ни суд у Су бо ти ци је 3. маја 2017. го ди не 
ре ше њем Ст. број 15/2017 од ре дио отва ра ње сте чај ног 
по ступ ка над „М+З Ин тер и орс” д.о.о. из Су бо ти це, Ло-
шињ ска 8 – ма тич ни број 2062744, због трај ни је не спо-
соб но сти за пла ћа ње.

За сте чај ног управ ни ка име ну је се Сол до Ра до-
слав, мр еко ном ских на у ка из Су бо ти це, Хра сто ва 38/6.

По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 120 да на од 
да на об ја ве огла са о по кре та њу сте чај ног по ступ ка 
над „М+З Ин тер и орс” д.о.о. из Су бо ти це, Ло шињ ска 
8 – ма тич ни број 20627441 у „Службеном гла сни ку 
Републике Србије” при ја ве сво ја обез бе ђе на и нео бе-
збе ђе на по тра жи ва ња При вред ном су ду у Су бо ти ци – у 
два при мер ка са до ка зи ма. 

Ако се при ја вљу ју по тра жи ва ња о ко ји ма се во ди 
пар ни ца – у при ја ви на ве сти суд пред ко јим те че по сту-
пак са озна ком спи са.

По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка да ис пу не 
сво је оба ве зе пре ма сте чај ној ма си без од ла га ња.

Ис пит но ро чи ште се за ка зу је за 14. септембар 
2017. го ди не са по чет ком у 9,50 ча со ва, а пр во по ве ри-
лач ко ро чи ште за ка зу је се за 1. јун 2017. го ди не са по-
чет ком у 9,10 ча со ва – све у про сто ри ја ма При вред ног 
су да у Су бо ти ци – со ба 168/II.

Прав не по сле ди це по кре та ња сте чај ног по ступ ка 
на ста ју да ном об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу по ступ-
ка сте ча ја на огла сној та бли При вред ног су да у Су бо ти-
ци, а то је 3. мај 2017. го ди не.

Ст. број 15/2017 – Из При вред ног су да у Су бо ти ци.
 17-15781

ПРИ ВРЕД НИ СУД У УЖИ ЦУ

При вред ни суд у Ужи цу, као сте чај ни, су ди ја Миљ-
ко Ми ћо вић, у пред ме ту сте ча ја над сте чај ним ду жни-
ком „Ме тал про дукт” д.о.о. у сте ча ју, Ужи це, од лу чу ју-
ћи о пред ло гу сте чај ног управ ни ка сте чај ног ду жни ка, 
ван ро чи шта до нео 27. априла 2017. го ди не ре ше ње

I Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште за 24. мај 2017. го-
ди не са по чет ком у 11,00 ча со ва, При вред ни суд Ужи це, 
со ба број 51.

II На за вр шном ро чи шту рас пра вља ће се: о за вр-
шном ра чу ну сте чај ног управ ни ка од 6. априла 2017. 
го ди не, о ко нач ним зах те ви ма за ис пла ту на гра де сте-
чај ном управ ни ку, о зах те ви ма за ис пла ту на кна да и 
на гра да, о не рас по ре ђе ним де ло ви ма сте чај не ма се, о 
дру гим пи та њи ма од зна ча ја за бан крот ство сте чај ног 
ду жни ка. 

III За ин те ре со ва ни мо гу оства ри ти увид у за вр-
шни ра чун сте чај ног управ ни ка у При вред ном су ду 
Ужи це, пи сар ни ца, со ба број 49.

IV По зи ва ју се по ве ри о ци да при сту пе на за ка за но 
ро чи ште. 

3. Ст. број 157/2011 – Из При вред ног суда у Ужи цу.
 17-15471

При вред ни суд у Ужи цу, као сте чај ни, су ди ја Миљ-
ко Ми ћо вић, у пред ме ту сте ча ја над сте чај ним ду жни-
ком „Ко ран про мет” д.о.о. у сте ча ју, При бој, од лу чу ју ћи 
о пред ло гу сте чај ног управ ни ка сте чај ног ду жни ка, ван 
ро чи шта до нео је 27. априла 2017. го ди не, ре шење.

I Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште за 24. мај 2017. го-
ди не са по чет ком у 12,00 ча со ва, При вред ни суд Ужи-
це, со ба број 51.

II На за вр шном ро чи шту рас пра вља ће се: о за вр-
шном ра чу ну сте чај ног управ ни ка од 7. априла 2017. 
го ди не, о ко нач ним зах те ви ма за ис пла ту на гра де сте-
чај ном управ ни ку, о зах те ви ма за ис пла ту на кна да и 
на гра да, о не рас по ре ђе ним де ло ви ма сте чај не ма се, о 
дру гим пи та њи ма од зна ча ја за бан крот ство сте чај ног 
ду жни ка. 

III За ин те ре со ва ни мо гу оства ри ти увид у за вр-
шни ра чун сте чај ног управ ни ка у При вред ном су ду 
Ужи це, пи сар ни ца, со ба број 49.

IV По зи ва ју се по ве ри о ци да при сту пе на за ка за но 
ро чи ште. 

3. Ст. број 126/2011 – Из При вред ног суда у Ужи цу.
 17-15470

I Привредни суд у Ужицу обавештава поверио-
це да је решењем Посл. бр. 2. Ст. 10/2016 од 10. јуна 
2016. године покренуо претходни поступак стечаја за 
испитивање испуњености услова за отварање поступка 
стечаја са Унапред припремљеним планом реорганиза-
ције над Корпорација Фабрика аутомобила из Прибоја, 
Радничка б.б., МБ 07210434, ПИБ 101206591.

Током претходног поступка Унапред припремље-
ни план реорганизације је мењан и допуњаван а све 
измене и допуне садржане су у коначној верзији од 28. 
октобра 2016. године (пречишћен текст).

II Обавештавају се повериоци, да је рочиште за 
одлучивање о предлогу за отварање поступка стечаја 
и гласање о Унапред припремљеном плану реорганиза-
ције одређено за 16. јун 2017. године у 9,00 часова, III 
спрат, соба број 50.

III Увид у пречишћен текст предлога Унапред 
припремљеног плана реорганизације повериоцу могу 
извршити у писарници овога суда број 48, III спрат, те 
је план реорганизације објављен и на електронској ог-
ласној табли суда.

IV Позивају се повериоци да све примедбе на 
предлог Унапред припремљеног плана реорганизације 
којима оспоравају садржину а нарочито основ или ви-
сину планом обухваћених потраживања доставе стечај-
ном дужнику и надлежном суду, у року од 15 дана од 
дана објављивања овог огласа у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 

V Овај оглас истакнут је на огласној и електрон-
ској табли суда 10. јуна 2016. године. 

2. Ст. број 10/2016 – Из Привредног суда у Ужицу.
 17-15884

ПРИ ВРЕД НИ СУД У ЧАЧ КУ

При вред ни суд У Чач ку је ре ше њем Ст. 31/2015 
oд 25. априла 2017. го ди не од ре дио за вр шно ро чи ште 
у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни ком Сте чај на 
ма са ДОО „Еол”, у сте ча ју, Ива њи ца, за 23. мај 2017. 
го ди не, са по чет ком у 10,30 ча со ва, у овом су ду, кан це-
ла ри ја број 5.

Огла ша ва њем ре ше ња сма тра се да су по ве ри о ци 
уред но по зва ни.

2. Ст. број 31/2015 – Из При вред ног су да у Чач ку.
 АУ17-0355

упис у судски регистар
ПРИ ВРЕД НИ СУД У СУ БО ТИ ЦИ

При вред ни суд у Су бо ти ци ре ше њем Фи. број 
143/2017 од 4. маја 2017. го ди не, упи сао у суд ски ре ги-
стар у ре ги стар ском уло шку број 5-146, Usta no va kul tu-
re ART bi o skop „Alek san dar Lif ka” Su bo ti ca, Су бо ти ца, 
Трг Сло бо де 1, податке:

Про ме на ли ца овла шће ног за за сту па ње.
Бри ше се Вик то ри ја Ши мон Ву ле тић в.д. ди рек-

тора.
Упи су је се Гор да на Гу бе ри нић ЈМБГ 

180496683835023, бр. лк. 006246190 ПУ у Су бо ти ци, 
са адре се Су бо ти ца, За гор ска 19, в.д. ди рек то ра са нео-
гра ни че ним овла шће њи ма од сту па ња на ду жност 28. 
априла 2017. го ди не.

Фи. број 143/2017 – Из При вред ног су да у Су бо ти ци.
 17-15774

При вред ни су ду Су бо ти ци је 4. маја 2017. го ди-
не ре ше њем Фи. број 142/2017 од 4. маја 2017. го ди-
не, упи сао у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку 
број 5-77 Cen tar za so ci jal ni rad op šti ne Ada Ada Községi 
szociális gondozói központ,Ада,Трг Сло бо де 1, податке:

Про ме на функ ци је ли ца овла шће ног за за сту па ње  
Бри ше се: Апро Ба каи Маг дол на – ди рек тор са 

нео гра ни че ним овлашћењима.
Упи су је се: Апро Ба каи Магдолна, ЈМБГ 

0903968825100, бр. лк 004884434, из да то од ПС у Ади, 
са адре се Ада, До ша Ан дра ша 7, в.д. ди рек тора са нео-
гра ни че ним овлашће њи ма од сту па ња на ду жност 16. 
марта 2017. го ди не.

Фи. број 142/2017 – Из При вред ног су да у Су бо ти ци.
 17-15776

При вред ни суд у Су бо ти ци ре ше њем Фи. број 
139/2017 од 27. априла 2017. го ди не, упи сао у суд ски 
ре ги стар у ре ги стар ском уло шку бр 5-19 Уста но ва сту-
дент ског стан дар да сту дент ски цен тар „Су бо ти ца“ 
Суботица, Сегедински пут 11, податке:

Про ме на ли ца овла шће ног за за сту па ње:
Брише се Сил ви ја Пре кај ски, ди рек тор са нео гра-

ни че ним овла шће њи ма. 
Упи су је се Ран ко Чуљковић, ЈМБГ 080296828301, 

бр. лк. 008829456 из да та од ПУ Су бо ти ца са адре се 
Су бо ти ца, Ла јо ша Јоа 87/1, в.д. ди рек то ра са нео гра ни-
че ним овлашћењима име но ван ре ше њем По кра јин ске 
вла де од 19. априла 2017. године.

Фи. број 139/2017 – Из При вред ног су да у Су бо ти ци.
 17-15778
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При вред ни суд у Ужи цу је ре ше њем Фи. број 38/17 
од 27. априла 2017. го ди не у ре ги стар ском уло шку 
број Ру 1-8188-00 Основ на шко ла „Бо го сав Jанковић”, 
Крем на по дат ке:

Упи су је се Дра ги ца Лу чић, ЈМБГ 0408974799412, 
про фе сор раз ред не на ста ве, ди рек тор са нео гра ни че-
ним овла шће њи ма, на ман дат ни пе ри од од че ти ри го-
ди не ко ји по чи ње од 11. априла 2017. го ди не.

Бри ше се Мир ја на Ра до ва но вић, в.д. ди рек то ра.
Фи. број 38/17 – Из При вред ног су да у Ужи цу.
 17-15418

При вред ни суд у Ужи цу је ре ше њем Фи. број 
37/17 од 27. априла 2017. го ди не у ре ги стар ском уло-
шку број Ру: 5-9534-00 Здрав стве на уста но ва Апо те ка 
„Ви ва Ди јаб”, При је по ље, по дат ке:

Упи су је се Ел за Ди јаб, ЈМБГ 2512967799422, ди рек-
тор са нео гра ни че ним овла шће њи ма у прав ном про ме ту.

Бри ше се Му за фер Ди јаб, ди рек тор.
Фи. број 37/17 – Из При вред ног су да у Ужи цу.
 17-15419

При вред ни суд у Ужи цу, ре ше њем Фи. број 40/17 
од 28. апри ла 2017. го ди не, упи сао је у суд ски ре ги стар, 
у ре ги стар ском уло шку бр. Ру 1-538-00 Тех нич ка шко ла 
При је по ље, по дат ке:

Упи су је се Не бој ша Јев то вић, ЈМБГ 1806958793918, 
про фе сор ма шин ства, ди рек тор са нео гра ни че ним 
овлашћењи ма, на ман дат ни пе ри од од че ти ри го ди не ко-
ји те че од 26. апри ла 2017. го ди не.

Фи. број 40/17 – Из При вред ног су да у Ужи цу.
 АУ17-0343

При вред ни суд у Ужи цу ре ше њем Фи. број 39/17 
од 28. апри ла 2017. го ди не упи сао је у суд ски ре ги стар, 
у ре ги стар ском уло шку број Ру 1-942-00 Гим на зи ја „Јо-
сиф Пан чић” Ба ји на Ба шта, по дат ке:

Упи су је се Јо ван Ђу рић ЈМБГ 1312959791010, 
про фе сор фи зич ке кул ту ре, ди рек тор са нео гра ни че-
ним овла шће њи ма, на ман дат ни пе ри од од че ти ри го-
ди не, ко ји те че од 23. апри ла 2017. го ди не.

Бри ше се Ра до ван Га ври ло вић ди рек тор.
Фи. број 39/17 – Из При вред ног су да у Ужи цу.
 17-15576

неважеће исправе

– ЛИЧ НЕ КАР ТЕ –
Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.2-76/17 од 02.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004504285 из да та од 
ПС Мла де но вац на име Ву ко вић Мар ко, Шеп шин, Мла де но вац.

  01/010962/17
Ре ше њем ПС Па ра ћин број 205-435/2017 од 13.03.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004161800 из да та од ПС Па-
ра ћин на име Ра ден ко вић Су за на, За бре га, Па ра ћин.  01/010963/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.2-75/17 од 02.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003764543 из да та од 
ПС Мла де но вац на име Чу лић Јо ван ка, Мла де но вац, Мла де но вац.

  01/010964/17
Ре ше њем ПС Па ра ћин број 205-419/2017 од 13.03.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003677518 из да та од ПС 
Па ра ћин на име Узе лац Бран ко, Дре но вац, Дре но вац.  01/010965/17

Ре ше њем ПС Мла де но вац број 205.2-74/17 од 01.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004122947 из да та од 
ПС Мла де но вац на име Ма ри но вић Свје тла на, Ра бро вац, Мла де-
но вац.  01/010966/17

Ре ше њем ПС Па ра ћин број 205-443/2017 од 13.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003416355 из да та од 
ПС Па ра ћин на име Ми лен ко вић Јо ва на, До ња Мут ни ца, До ња 
Мут ни ца.  01/010967/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2-211/17 од 14.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005236777 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Та на сић Цви је тин, Зве зда ра, Бе о град.

  01/010968/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2-231/17 од 14.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008563777 из да та од 
ПС Сав ски ве нац на име Де ро ко Ан дри ја, Сав ски Ве нац, Бе о град.

  01/010969/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2-214/17 од 14.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003814721 из да та од ПС 
Сав ски ве нац на име Жа ку ла Иси до ра, Сав ски Ве нац, Бе о град.

  01/010970/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2-215/17 од 14.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005735317 из да та од 
ПС Чу ка ри ца на име Ива нов Вла ди мир, Чу ка ри ца, Бе о град.

  01/010971/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2-209/17 од 13.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0081366153 из да та 
од ПС Но ви Бе о град на име Ај ди но вић Ве зи ра, Но ви Бе о град, 
Бе о град.  01/010972/17

Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2-212/17 од 14.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004109095 из да та од ПС 
Сав ски ве нац на име Па вло вић Све ти слав, Сав ски ве нац, Бе о град.

  01/010973/17
Ре ше њем ПС Сав ски ве нац број 205.2-215/17 од 14.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004657753 из да та од 
ПС Па ли лу ла на име Тер зић Ми о драг, Сав ски ве нац, Бе о град.

  01/010974/17
Ре ше њем ПС Не го тин број 205-889/17 од 09.03.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005188693 из да та од ПС 
Не го тин на име Бо ги цић Не над, Не го тин, Не го тин.  01/010975/17

Ре ше њем ПС Не го тин број 205-901/17 од 09.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004401035 из да та од ПС Не-
го тин на име Пр ву ло вић Сла ђан, Бу ков че, Не го тин.  01/010976/17

Ре ше њем ПС Не го тин број 205-831/17 од 07.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 107691 из да та од ПС Не го тин 
на име То до ро вић Љу бин ка, Ви дро вац, Не го тин.  01/010977/17

Ре ше њем ПС Не го тин број 205-862/17 од 08.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 28480 из да та од ПС Не го тин 
на име Ста но је вић Стан ко, Бра ће вац, Не го тин.  01/010978/17

Ре ше њем ПС Не го тин број 205-871/17 од 08.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 132070 из да та од ПС Не го тин 
на име Аса но вић Го ра да на, Не го тин, Не го тин.  01/010979/17

Ре ше њем ПС Не го тин број 205-844/17 од 07.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006700745 из да та од ПС Не-
го тин на име Зо рић Ма рин ко, Не го тин, Не го тин.  01/010980/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 205-2954/17 од 14.01.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007993203 из да та од ПС 
Ло зни ца на име Узе лац Јор дан ка, Воћ њак, Ло зни ца.  01/010981/17

Ре ше њем ПС Не го тин број 205-872/17 од 08.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007595480 из да та од ПС Не го-
тин на име Здрав ко вић Та тја на, Не го тин, Не го тин.  01/010982/17

Ре ше њем ПС Ба ра је во број 205.2-15/17-53 од 13.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005574237 из да та од ПС Ба-
ра је во на име Ла за ре вић Ма ја, Гу бе ре вац, Со пот.  01/010983/17

Ре ше њем ПС Ба ра је во број 205-52-17 од 10.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005953819 из да та од ПС Ба ра-
је во на име Угре но вић Угрен, Ша љи но ви ца, Ис ток.  01/010984/17

Ре ше њем ПС Ба ра је во број 205.2-15/17-51 од 10.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005783687 из да та од ПС Ба-
ра је во на име Ра бре но вић Кри сти на, Сав ски Ве нац, Бе о град.

  01/010985/17
Ре ше њем ПС Ада број 205-24-12/2017 од 03.03.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008271507 из да та од ПС 
Ада на име Хор ват Бе ла, Мол, Ада.  01/010986/17

Ре ше њем ПС Ча је ти на број 01-3-205-13/17 од 15.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003538403 из да та 
од ПС Ча је ти на на име Бо јо вић Сло бо дан, Си ри гој но, Ча је ти на.

  01/010987/17
Ре ше њем ПС Ча је ти на број 01-3-205-14/17 од 16.03.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006142289 из да та од ПС Ча-
је ти на на име Јеч ме ни ца Жељ ко, Ча је ти на, Ча је ти на.  01/010988/17

Ре ше њем ПС Ча је ти на број 01-3-205-15/17 од 20.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004136067 из да та од ПС 
Ча је ти на на име Ђо ко вић Ви до је, Ча је ти на, Ча је ти на.  01/010989/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 205-12252/16 од 
08.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003208615 
из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Ра мић Дра ган, То ва ри ше во, 
Бач ка Па лан ка.  01/010990/17

Ре ше њем ПС Ба ра је во број 205.2-65/17 од 14.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003532561 из да та од ПС 
Ба ра је во на име Бо жи но вић Са ња, Ба ће вац, Ба ра је во.  01/010991/17

Ре ше њем ПС Ба ра је во број 205.2-15/17-54 од 13.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005953609 из да та од 
ПС Ба ра је во на име Илић Жељ ко, Ме љак, Ба ра је во.  01/010992/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 205-17050/17 од 
20.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005189363 
из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Гу ба Ли ди ја, Пив ни це, Бач ка 
Па лан ка.  01/010993/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 205-8/480 од 10.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006556707 из да та од ПУ 
Но ви Сад на име По пи во да Ма ри ја на, Но ви Сад, Но ви Сад.

  01/010994/17
Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 205-18853/17 од 

23.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008856656 из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Ра дић Јо ви ца, 
Бач ка Па лан ка, Бач ка Па лан ка.  01/010995/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 205-25242/17 од 
14.03.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
000036585 из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Кец ман Иван ка, 
Че ла ре во, Бач ка Па лан ка.  01/010996/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 205-27181/17 од 
16.03.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 00535522 
из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Но вак Здрав ко, То ва ри ше во, 
Бач ка Па лан ка.  01/010997/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 205-93239/18 од 
22.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
004448476 из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Ми хај ло вић Ву-
ка шин, Бач ка Па лан ка, Бач ка Па лан ка.  01/010998/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 205-24436/17 од 
10.03.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
0057099606 из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Пин та рић Жељ-
ка, Мла де но во, Бач ка Па лан ка.  01/010999/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 205-19371/17 од 
13.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
008526441 из да та од ПС Бач ка Па лан ка на име Ра јо вић Ив нка, 
Бач ка Па лан ка, Бач ка Па лан ка.  01/011000/17

Ре ше њем ПС Ср бо бран број 09-205-2/1-17 од 15.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006889435 из да та од 
ПС Ср бо бран на име Лу кић Дар јан, Ср бо бран, Ср бо бран.

  01/011001/17
Ре ше њем ПС Ср бо бран број 09-205-2/0-15 од 13.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003550250 из да та од 
ПС Ср бо бран на име Ми ли нов Алек сан дар, На даљ, Ср бо бран.

  01/011002/17
Ре ше њем ПС Ср бо бран број 09-205-2/1-16 од 14.03.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006766131 из да та од ПС Ср-
бо бран на име Гро зда нић Гор дан, Ту ри ја, Ср бо бран.  01/011003/17

Ре ше њем ПУ Бор број 205-5-102/2017 од 16.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 0040444080 из да та од 
ПУ Бор на име Мла де но вић Ми ло ван, Бор, Бор.  01/011004/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 205-21/17 од 13.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003416476 из да та од ПУ Кра-
ље во на име Сте ва но вић На да, Кру ше вац, Оби лић.  01/011005/17

Ре ше њем ПУ Бор број 205-5-101/2017 од 16.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008240038 из да та од ПУ 
Бор на име Бо жи нов ски Алек сан дар, Бор, Бор.  01/011006/17

Ре ше њем ПУ При шти на број 205-20/17 од 10.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003293855 из да та од ПУ При-
шти на на име Ва сић Мар ко, Пле мен ти на, Пле ме ти на.  01/011007/17

Ре ше њем ПС Сур ду ли ца број 205-385/17 од 04.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005730631 из да та од ПС 
Сур ду ли ца на име Ста мен ко вић Ср ђан, Бе ло По ље, Сур ду ли ца.

  01/011008/17
Ре ше њем ПС Мај дан пек број 137457 од 06.03.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004077192 из да та од ПС 
Мај дан пек на име Јан ко вић Жар ко, До њи Ми ла но вац, Мај дан пек.

  01/011009/17
Ре ше њем ПУ При шти на број 205-22/17 од 14.03.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004051103 из да та од ПУ 
При шти на на име Та на ско вић Ми хај ло, Угља ре, Ко со во По ље.

  01/011010/17
Ре ше њем ПУ При шти на број 205-23/17 од 16.03.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008165716 из да та од ПУ 
При шти на на име Еми ни Омер, Ко со во по ље, Ко со во По ље.

  01/011011/17
Ре ше њем ПС Мај дан пек број 205-263/17 од 07.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 42581 из да та од ПС 
Мај дан пек на име Ми ло ше вић Сто јан ка, Мај дан пек, Мај дан пек.

  01/011012/17
Ре ше њем ПС Ба ји на ба шта број 205-216/17 од 14.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 96060857 из да та од 
ПС Ба ји на ба шта на име Ми ја то вић Ни ко ла, Ба ји на ба шта, Ба ји-
на Ба шта.  01/011013/17

Ре ше њем ПС Ди ми и тров град број 205-266/2017 од 
15.03.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005289661 
из да та од ПС Ди ми и тров град на име Ива нов Јо ви ца, Ди ми тров-
град, Ди ми тров град.  01/011014/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205-1-130/17 од 14.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005779136 из да та од ПУ 
Ча чак на име До ма но вић Рај ко, Со ко ли ћи, Ча чак.  01/011015/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205-1-129/17 од 14.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008312241 из да та од ПУ 
Ча чак на име Кљу че вић Ве сељ ко, Ри ђа ге, Ча чак.  01/011016/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205-1-127/17 од 14.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003844175 из да та од ПУ 
Ча чак на име Бу ре вић Ми о драг, Го ри ча ни, Ча чак.  01/011017/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205-1-128/17 од 14.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008965259 из да та од ПУ 
Ча чак на име По по вић Злат ко, Ча чак, Ча чак.  01/011018/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205-1-132/17 од 14.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002964303 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ла за ре вић Ацо, Тр на ва, Тр на ва.  01/011019/17

Ре ше њем ПС Мај дан пек број 14317 од 07.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007150372 из да та од ПС 
Мај дан пек на име Пе рић Дра ги ша, Мај дан пек, Мај дан пек.

  01/011020/17
Ре ше њем ПС Вла ди чин Хан број 205-11/2017 од 

27.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
005416355 из да та од ПС Вла ди чин Хан на име ЛА за ре вић Зо-
ран, Вр бо во, Вла ди чин Хан.  01/011021/17

Ре ше њем ПС Вла ди чин Хан број 205-14/2017 од 
06.03.2017. про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 
006318416 из да та од ПС Вла ди чин Хан на име Ди ми три је вић 
Ста ни ша, Ду пља не, Вла ди чин Хан.  01/011022/17

Ре ше њем ПС Пе тро вац број 205-829/17 од 14.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006308445 из да та од ПС 
Пе тро вац на име Ни ко лић Ире на, Ве ли ко Ла о ле, Ве ли ко Ла о ле.

  01/011023/17
Ре ше њем ПС Жа баљ број 205-127/17 од 16.03.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 049093384 из да та од ПС 
Жа баљ на име Бла го је вић Бла га, Чу руг, Жа баљ.  01/011024/17

Ре ше њем ПС Пе тро вац број 205-858/17 од 16.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007398861 из да та од ПС 
Пе тро вац на име Ми ла но вић Ра ди сав, Пе тро вац на Мла ви, Пе-
тро вац на Мла ви.  01/011025/17

Ре ше њем ПУ Ки кин да број 05-205-7-64 од 15.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007512150 из да та од ПУ Ки-
кин да на име Ма ри чић Бра ни слав, Ки кин да, Ки кин да.  01/011026/17

Ре ше њем ПУ Ки кин да број 05-207-7-61 од 13.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008587654 из да та од ПУ 
Ки кин да на име Ђу кић Ми лан, Ки кин да, Ки кин да.  01/011027/17

Ре ше њем ПУ Ки кин да број 05-205-7-62 од 14.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005040115 из да та од ПУ 
Ки кин да на име Су вај џин Љи ља, Ки кин да, Ки кин да.  01/011028/17

Ре ше њем ПС По же га број 205-55/17 од 16.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007389324 из да та од ПС По-
же га на име Јок си мо вић Јок сим, По же га, По же га.  01/011029/17
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Ре ше њем ПУ Ва ље во број 205-26338/17-1 од 14.03.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007938364 из да та од ПУ Ва-
ље во на име Дра го вић Алек сан дра, Ва ље во, Ва ље во.  01/011030/17

Ре ше њем ПУ Ва ље во број 205-26394/17-1 од 14.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006440461 из да та од ПУ Ва-
ље во на име Ми лу ти но вић Рад ми ла, Ва ље во, Ва ље во.  01/011031/17

Ре ше њем ПС По же га број 205-54-17 од 15.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006423578 из да та од ПС По-
же га на име То ма ше вић Не бој ша, Мил ће во се ло, По же га.

  01/011032/17
Ре ше њем ПУ Ва ље во број 205-25819/17-1 од 13.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003975567 из да та од 
ПУ Ва ље во на име Ко стић Ђор ђе, Ва ље во, Ва ље во.  01/011033/17

Ре ше њем ПС По же га број 205-53/17 од 11.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004175968 из да та од ПС 
По же га на име Ни ко лић Јо ва на, По же га, По же га.  01/011034/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205-1-122/17 од 10.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006373084 из да та од ПУ 
Ча чак на име Бо ри шић Во ји мир, Ча чак, Ча чак.  01/011035/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205-1-134/17 од 16.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007095801 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ђу ка но вић Ми лић, Ча чак, Ча чак.  01/011036/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 205-5-158/03 од 17.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006623120 из да та 
од ПУ Зре ња нин на име Се ке реш Ан тал, Зре ња нин, Зре ња нин.

  01/011037/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 205-1-136/17 од 16.03.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004923250 из да та од ПУ 
Ча чак на име Јан ко вић Ра до ван, Ча чак, Ча чак.  01/011038/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 03-205-5/157 од 16.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004027023 из да та од ПУ 
Зре ња нин на име Фо до ра Ср ђан, Зре ња нин, Зре ња нин.  01/011039/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205-1-123/17 од 10.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003437099 из да та од ПУ 
Ча чак на име Ђор ђе вић Ја сми на, Љу бић, Ча чак.  01/011040/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 205-5-156/03 од 16.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003981119 из да та од ПУ 
Зре ња нин на име Ста мен ко вић Дра го мир, Зре ња нин, Зре ња нин.

  01/011041/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 205-1-135/17 од 16.03.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003170731 из да та од ПУ 
Ча чак на име Се ку лић Бла го мир, Тр на ва, Тр на ва.  01/011042/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 03-205-5-152 од 15.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008544196 из да та 
од ПУ Зре ња нин на име Мр ка ић Љи би ца, Зре ња нин, Зре ња нин.

  01/011043/17
Ре ше њем ПУ Ча чак број 03/41/5 205-1-131/17 од 14.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007809520 из да та од 
ПУ Ча чак на име Ра шко вић Вла до, Кли на, Ча чак.  01/011044/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205-1-125/17 од 13.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007188381 из да та од ПУ Ча-
чак на име Ра и че вић Сте фан, Тр бу ша ни, Тр бу ша ни.  01/011045/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 205-1-124/17 од 13.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008479083 из да та од ПУ Ча-
чак на име Ко зо дер Мај да, Тр бу ша ни, Тр бу ша ни.  01/011046/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.3-53/17 од 07.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007399712 из да та од ПС Ру-
ма на име Бла го је вић Ђор ђе, Кле нак, Кле нак.  01/011047/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.3-55/17 од 09.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008061059 из да та од ПС Ру-
ма на име Хор ват Ире на, Ни кин ци, Ни кин ци.  01/011048/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6-54/17 од 09.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007350275 из да та од ПС Ру-
ма на име Хор ват Јо сип, Ни кин ци, Ни кин ци.  01/011049/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6-50/17 од 02.03.2017. про гла ша-
ва се не ва же ћим лич на кар та број 006415416 из да та од ПС Ру ма на 
име Си ма нић Ми ло ван, Пла ти че во, Пла ти че во.  01/011050/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6-390/16 од 08.12.2016. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 000088880 из да та од ПС 
Ру ма на име Огри зо вић Сло бо дан ка, Ру ма, Ру ма.  01/011051/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6-52/17 од 07.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004306786 из да та од ПС Ру-
ма на име Ко стић Ина, Ру ма, Ру ма.  01/011052/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6-51/17 од 07.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004166005 из да та од ПС Ру-
ма на име Ку лу шић Јо ва на, Ру ма, Ру ма.  01/011053/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6-62/17 од 14.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002960086 из да та од ПС Ру-
ма на име Ни ко лић Вла ди мир, Ру ма, Ру ма.  01/011054/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6-61/17 од 14.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004056488 из да та од ПС Ру-
ма на име Ива нов Ђу ли ја, Ру ма, Ру ма.  01/011055/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6-47/17 од 01.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008213159 из да та од ПС Ру-
ма на име Иса и ло вић Бран ко, Ру ма, Ру ма.  01/011056/17

Ре ше њем ПС Ћу при ја број 205-349/17 од 01.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003460194 из да та од ПС 
Ћу при ја на име Сте фа но вић Мир ја на, Ми ја то вац, Ми ја то вац.

  01/011057/17
Ре ше њем ПС Ћу при ја број 205-405/17 од 09.03.2017. про гла-

ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 002922686 из да та од ПС Ћу-
при ја на име Фло рић Во ји слав, Ћу при ја, Ћу при ја.  01/011058/17

Ре ше њем ПС Ћу при ја број 205-354/17 од 02.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 007067539 из да та од ПС Ћу-
при ја на име Ву ки ће вић Ни ко ла, Ћу при ја, Ћу при ја.  01/011059/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6-48/17 од 01.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 008099340 из да та од ПС Ру-
ма на име Ђор ђе вић Сло бо дан, Ру ма, Ру ма.  01/011060/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 205.6-49/17 од 02.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003406939 из да та од ПС Ру-
ма на име Вуг дра го вић Бран ко, Ру ма, Ру ма.  01/011061/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 205-25953/17 од 15.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 003594886 из да та од ПУ 
Ле ско вац на име По лић Ми љан, Ле ско вац, Ле ско вац.  01/011062/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 205-25234 од 14.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 004162984 из да та од ПУ Ле ско-
вац на име Цвет ко вић Су за на, Гу бе ре вац, Ле ско вац.  01/011063/17

Ре ше њем ПУ Бор број 205-5-99/2017 од 14.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006656706 из да та од ПУ 
Бор на име Јо но вић Ро берт, Бор, Бор.  01/011064/17

Ре ше њем ПС Ко ва чи ца број 205-1-30/2017 од 13.03.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 005344201 из да та од 
ПС Ко ва чи ца на име Лу кић Об рад, Са мош, Са мош.  01/011065/17

Ре ше њем ПС Бо га тић број 205-23154/17 од 15.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006901715 из да та од ПС 
Бо га тић на име Си мић Сло бо дан, Ду бље, Ду бље.  01/011066/17

Ре ше њем ПС Ме ро ши на број 4/17 од 15.03.2017. про гла ша-
ва се не ва же ћим лич на кар та број 004222791 из да та од ПС Ме ро-
ши на на име ЈАн ко вић Алек сан дар, Југ Бог да но вац, Ме ро ши на.

  01/011067/17
Ре ше њем ПС Сур ду ли ца број 205-417/17 од 07.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 006737173 из да та од 
ПС Сур ду ли ца на име Пи е тр зак На та ша, Сур ду ли ца, Сур ду ли ца. 
 01/011068/17

Ре ше њем ПС Ари ље број 205-24673/17 од 09.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим лич на кар та број 4557053 из да та од ПС 
Ари ље на име Осто јић То ми слав, Гр до ви ћи, Ари ље.  01/011069/17

Ре ше њем ПС Кнић број 205-08 од 16.03.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим лич на кар та број 005862387 из да та од ПС Кнић на 
име Ста ни шић Бо бан, Лип ни ца, Кнић.  01/011070/17

– ПУТ НЕ ИС ПРА ВЕ –

Ре ше њем ПУ Бор број 03/17/5 27-27/17 од 11.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012561494 из дат од ПУ Бор на 
име Бог да но вић Дра ган, Бор, Бор.  02/002836/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 14/17 од 10.04.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 010528940 из дат од ПУ Ниш на име Јо ва-
но вић Ра ди ца, Алек си нац, Алек си нац.  02/002837/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 15/17 од 10.04.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 009709696 из дат од ПУ Ниш на име Јев-
тић Ве ри ца, Алек си нац, Алек си нац.  02/002838/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 12/17 од 05.04.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 011805633 из дат од ПУ Ниш на име Ђор-
ђе вић Је ле на, Жит ко вац, Жит ко вац.  02/002839/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 10/17 од 13.03.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 011196915 из дат од ПУ Ниш на име Ме-
са рош Ђор ђе, Но зри на, Ниш.  02/002840/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 11/17 од 03.04.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 012067875 из дат од ПУ Бе о град на име 
Јо ва но вић На да, Пр ћи ло ви ца, Ла за ре вац.  02/002841/17

Ре ше њем ПС Бач ки Пе тро вац број 27-43/2017-3 од 
13.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008932472 из-
дат од ПУ Но ви Сад на име Спе вак Вла ди мир, Кул пин, Кул пин.

  02/002842/17
Ре ше њем ПС Бач ки Пе тро вац број 27-43/2017-4 од 

13.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009121253 из-
дат од ПУ Но ви Сад на име на кић Алек сан дар, Кул пин, Кул пин.

  02/002843/17
Ре ше њем ПС Вр шац број 27-27/17 од 10.04.2017. про гла-

ша ва се не ва же ћим па сош број 011883014 из дат од ПУ Пан че во 
на име Бућ кош Ни ко ла, Па влиш, Па влиш.  02/002844/17

Ре ше њем ПС Вр шац број 27-28/17 од 10.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010179443 из дат од ПУ Пан че во 
на име Јо вић Ра до ван, Ја блан ка, Вр шац.  02/002845/17

Ре ше њем ПС Вр шац број 27-32/17 од 10.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 009365849 из дат од ПУ Пан че во 
на име На су фи Да мир, Вр шац, Вр шац.  02/002846/17

Ре ше њем ПС Вр шац број 27-31/17 од 10.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 007200388 из дат од ПУ Бе о град 
на име Кру пеж Дра га на, Вр шац, Вр шац.  02/002847/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 27-1-47/17 од 12.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011298510 из дат од ПУ Кра ље-
во на име Ра ма да ни На та ша, Кра ље во, Кра ље во.  02/002848/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 27-1-53/17 од 19.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 01226853 из дат од ПУ Кра ље-
во на име Ве љо вић Игор, Кра ље во, Кра ље во.  02/002849/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 27-1-48/17 од 12.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011423829 из дат од ПУ Кра-
ље во на име Ра ма да ни Ан ђе ла, Кра ље во, Кра ље во.  02/002850/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 27-1-52/17 од 19.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 009198898 из дат од ПУ Кра ље во на 
име Ра до ва но вић Мил ка, Кра ље во, Кра ље во.  02/002851/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 27-1-50/17 од 12.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011659956 из дат од ПУ Кра ље-
во на име Пр ва но вић Да ни је ла, Гр ди ца, Кра ље во.  02/002852/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 27-1-54/17 од 19.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 01157627 из дат од ПУ Кра ље-
во на име Ни ко ли ди ас Је ле на, Кра ље во, Кра ље во.  02/002853/17

Ре ше њем ПУ Кра ље во број 27-1-49/17 од 12.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010910460 из дат од ПУ Кра-
ље во на име Ра ма да ни Ве би, Кра ље во, Кра ље во.  02/002854/17

Ре ше њем ПУ Срем ска Ми тро ви ца број 27-1-2-2017 од 
01.03.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011327645 из-
дат од ПУ Срем ска Ми тро ви ца на име Ви диц ки Да ја на, Срем ски 
Кар лов ци, Срем ски Кар лов ци.  02/002855/17

Ре ше њем ПС Срем ски Кар лов ци број 27-1-1-2017 од 
20.02.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008730739 из-
дат од ПУ Но ви Сад на име Чо ба нић Алек сан дар, Срем ски Кар-
лов ци, Срем ски Кар лов ци.  02/002856/17

Ре ше њем ПС Оџа ци број 12-27-139/2017 од 11.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009199024 из дат од ПУ 
Сом бор на име Ко цић Је ле на, Оџа ци, Оџа ци.  02/002857/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 27-39/17 од 19.04.2017. про гла ша-
ва се не ва же ћим па сош број 010563233 из дат од ПУ Ча чак на 
име Бе лић Дра ган, Љу бић, Ча чак.  02/002858/17

Ре ше њем ПС Ари ље број 27-2317/17 од 20.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011241181 из дат од ПС Ари ље на 
име То до ро вић Ни ко ла, Ари ље, Ари ље.  02/002859/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 27-2244/17-1 од 18.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 01151895 из дат од ПУ Ле ско вац 
на име Го јо вић Ми ло рад, Ле ско вац, Ле ско вац.  02/002860/17

Ре ше њем ПС План ди ште број 27-1-4/17 од 19.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011010425 из дат од ПС План ди ште 
на име Ка лу ђер Јен ци, Ве ли ка Гре да, План ди ште.  02/002861/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 27-2291-17 од 19.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 008570118 из дат од ПУ Зре ња нин на 
име Те о до си је вић Сло бо дан, Зре ња нин, Зре ња нин.  02/002862/17

Ре ше њем ПС Оџа ци број 12-27-138/2017 од 11.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 0069445650 из дат од ПУ Сом-
бор на име Да ви до вић Дар ко, Рат ко во, Сом бор.  02/002863/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-122/17 од 18.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012414634 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Ра јо вић Ран ко, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/002864/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-62-19/17 од 10.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009499114 из дат од ПУ 
Но ви Сад на име Жу гић Сло бо дан, Вр бас, Вр бас.  02/002865/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-62-20/2017 од 13.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 006842259 из дат од ПУ 
Но ви Сад на име Не сто ро вић Не вен, Вр бас, Вр бас.  02/002866/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-9-17 од 20.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 008420740 из дат од ПУ Но ви Сад 
на име Ми јић Та ја на, Жа баљ, Жа баљ.  02/002867/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-562/17 од 30.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 0092130647 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Ре фик Бе ро вић, Ри ба ри ће, Ту тин.  02/002868/17

Ре ше њем ПУ Ша бац – ПС Ко це ље ва број 27-2119/2017 од 
07.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011315983 из-
дат од ПУ Ша бац – ПС Ко це ље ва на име Јо ва но вић Све тла на, 
Бр да ри ца, Ко це ље ва.  02/002869/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 84/17 од 20.04.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 006869929 из дат од ПУ Ниш на име Јо ва-
но вић Дрин ка, С. Оре о вац, Ниш.  02/002870/17

Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 27-44/17 од 20.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011068793 из дат од ПУ Бе о град 
на име Јо ви ће вић Љи ља на, Но во Се ло, Ве ли ка Пла на.  02/002871/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 27-23/17-23 од 13.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010776258 из дат од ПУ Вра ње 
на име Стој ко вић Ми јо драг, Вра ње, Вра ње.  02/002872/17

Ре ше њем ПС Лај ко вац број 27-7/17 од 18.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 012556607 из дат од ПУ Ва ље во 
на име Мир ко вић Пре драг, Лај ко вац, Лај ко вац.  02/002873/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 27-2-113/17 од 19.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010038299 из дат од ПУ За је чар на 
име Пе тро вић До бри ца, Ко прив ни ца, Ко прив ни ца.  02/002874/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27-2/17-78 од 20.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008275091 из дат од ПУ Кра гу је-
вац на име Ри стић Иван, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  02/002875/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27-2/17-75 од 14.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012799029 из дат од ПУ Кра гу-
је вац на име Смо ло вић Да ли бор ка, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/002876/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27-2/17-73 од 12.04.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012737214 из дат од Ко ор ди на-
ци о на упра ва на име Ша ћи ри Ми хри је, Пећ, Пећ.  02/002877/17

Ре ше њем ПС Шид број 27-2253/17 од 19.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 00970508 из дат од ПУ Срем ска 
Ми тро ви ца на име Јев тић Де јан, Шид, Шид.  02/002878/17

Ре ше њем ПС Шид број 27-2296/17 од 19.04.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим па сош број 00868001 из дат од ПУ Срем ска Ми тро ви-
ца на име Ви до вић Сте ван, Ви шњи ће во, Шид.  02/002879/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-267/17 од 20.01.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011412405 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Хот Ха ко, Саш, Ту тин.  02/002880/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-199/17 од 16.01.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011188205 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Пе пић Мер су дин, Дра га, Ту тин.  02/002881/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-1547/17 од 17.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011733003 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Бе кер Де нис, Дра га, Ту тин.  02/002882/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-68/17 од 09.01.2017. про гла ша-
ва се не ва же ћим па сош број 009634332 из дат од ПУ Но ви Па зар 
на име Ко ва че вић Фа рук, Гур ди је ље, Ту тин.  02/002883/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-1099/17 од 01.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 007824363 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Ту тић Веј сел, До бри дуб, Ту тин.  02/002884/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-269/17 од 20.01.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 00988198 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Чу ље вић Се над, Ту тин, Ту тин.  02/002885/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-179/17 од 16.01.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010924526 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Ха би бо вић Амар, Ту тин, Ту тин.  02/002886/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-111/17 од 10.01.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 007558155 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Му јо вић Хај ран, Ту тин, Ту тин.  02/002887/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-473/17 од 27.01.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011415651 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Би бић Ја смин, Ту тин, Ту тин.  02/002888/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-731/17 од 07.02.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 009661073 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Де де ић Џеј лан, Ту тин, Ту тин.  02/002889/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-1724/17 од 24.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 012311701 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Копп Ален, Ту тин, Ту тин.  02/002890/17
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Ре ше њем ПУ Ниш број 03/28/5/1 79/17 од 19.04.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011379713 из дат од ПУ Кру-
ше вац на име Кр кић Сла во љуб, Ниш, Ниш.  02/002891/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 03/28/5/1 81/17 од 19.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007599585 из дат од ПУ Ниш 
на име Трич ко вић Сте фан, Ниш, Ниш.  02/002892/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 03/28/5/1 80/17 од 19.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 01163347 из дат од ПУ Ниш на 
име Бог да но вић Би ља на, Ниш, Ниш.  02/002893/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 03/28/5/1 78/17 од 18.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010184643 из дат од ПУ Ниш 
на име Ва си ли је вић Ти ја на, Ниш, Ниш.  02/002894/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 03/28/5/1 77/17 од 18.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011462407 из дат од ПУ Ниш 
на име Ва си ли је вић Ти ја на, Ниш, Ниш.  02/002895/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 03/28/5/1 84/17 од 21.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007741309 из дат од ПУ Ниш 
на име Цо го Ол га, Ниш, Ниш.  02/002896/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 03/28/5/1 82/17 од 20.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008418277 из дат од ПУ Ниш 
на име Ба кић Ашим, Ниш, Ниш.  02/002897/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 03/28/5/1 82/17 од 20.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012422534 из дат од ПУ Ниш 
на име Ди мић Не го ван, До ња Вре жи на, Ниш.  02/002898/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 27.3-15/17 од 10.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010352798 из дат од ПУ Бе о град 
на име Ни ко лић Ми ле, Ру ма, Ру ма.  02/002899/17

Ре ше њем ПС Ру ма број 27.3-16/17 од 10.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010399196 из дат од ПУ Бе о град 
на име Ро ђи ков Ра да, Ру ма, Ру ма.  02/002900/17

Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 27-43 од 19.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010827888 из дат од ПУ Сме де ре во 
на име Је вић Стра хи ња, Ве ли ка пла на, Ве ли ка Пла на.  02/002901/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27-1918/17 од 31.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 009256788 из дат од ПУ Ша бац на 
име Не го ва но вић Љу бо мир, Ба ња Ко ви ља ча, Ло зни ца.  02/002903/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 05-27-22/17 од 21.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012133488 из дат од ПУ Сом-
бор на име Ми јић Мар ко, Сом бор, Сом бор.  02/002904/17

Ре ше њем ПС Ле ба не број 27-2362/17 од 21.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010935873 из дат од ПУ Ле ско вац 
на име Ми тић Ни ко ла, Ма ло Вој лов це, Сом бор.  02/002905/17

Ре ше њем ПС Ле ба не број 27-2367/17 од 21.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 0123692244 из дат од ПУ Ле ско вац 
на име Ми тић Лу ка, Ма ло Вој лов це, Ле ба не.  02/002906/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27-1887/17-1 од 30.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009433322 из дат од ПУ Ша бац 
на име Об ра до вић Ми ло ван, За ја ча, Ло зни ца.  02/002907/17

Ре ше њем ПС Со ко ба ња број 27-1-36/17 од 10.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011426772 из дат од ПУ По жа ре вац 
на име Да га но вић Жа кли на, Со ко ба ња, Со ко Ба ња.  02/002908/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27-2-17-80 од 20.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008602439 из дат од ПУ Кра гу је-
вац на име Ми ли во је вић Вла ди мир, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/002909/17
Ре ше њем ПС Ле ба не број 27-2366/17 од 21.04.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012688401 из дат од ПУ Ле ско-
вац на име Ми тић Ла зар, Ма ло Вој лов це, Ле ба не.  02/002910/17

Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 27-1460/17-44 од 19.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011262745 из дат од ПУ 
Вра ње на име Џе љи љи Ка нит, Ту ри ја, Бу ја но вац.  02/002911/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27-2/17-79 од 20.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012425216 из дат од ПУ Кра гу-
је вац на име Јо ва но вић Ди ми три је, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/002912/17
Ре ше њем ПУ Вра ње број 27-22/17-22 од 06.04.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008401558 из дат од ПУ Вра ње 
на име Се ли мо вић Та не, Вра ње, Вра ње.  02/002913/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 01-3-27-26/17 од 19.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012287518 из дат од ПУ Ужи це 
на име Стар че вић Вла ди мир, Ужи це, Ужи це.  02/002914/17

Ре ше њем ПУ За је чар број 27-0-116/17 од 20.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010031382 из дат од ПУ За је-
чар на име Ка ли но вић Ста на, Гр љан, За је чар.  02/002915/17

Ре ше њем ПС Кња же вац број 27-25/17 од 03.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 01006810 из дат од ПУ За је чар 
на име То шић Ми љој ка, Кња же вац, Кња же вац.  02/002916/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27-2023/17 од 05.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010456000 из дат од ПУ Ша бац на 
име Ми тро вић Кри сти на, Ко ре ни та, Ко ре ни та.  02/002917/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27-1994/17 од 04.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010839804 из дат од ПУ Ша-
бац на име Не дић Жељ ко, Ле шни ца, Ле шни ца.  02/002918/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27-2107/17 од 07.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009393595 из дат од ПУ Ша-
бац на име Га јић Дра ган, Пло ча, Ле шни ца.  02/002919/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27-1991/17 од 04.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010973395 из дат од ПУ Ша-
бац на име Стар че вић Ми лан, Ја дран ска Ле шни ца, Ја дран ска 
Ле шни ца.  02/002920/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27-2025/17 од 05.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 006984325 из дат од ПУ Ша-
бац на име Ика но вић Ста но је, Ло зни ца, Ло зни ца.  02/002921/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27-1851/17 од 29.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012542854 из дат од ПУ Ша-
бац на име Ста нић Бе ба, Ло зни ца, Ло зни ца.  02/002922/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-1064/17 од 24.02.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 008905294 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Му јо вић Не џад, Ве ље по ље, Ту тин.  02/002923/17

Ре ше њем ПС Па ра ћин број 27-545/2017 од 18.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012124501 из дат од ПУ Ја го-
ди на на име Му ра то вић Иван, Па ра ћин, Па ра ћин.  02/002924/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-858/17 од 13.02.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 012250503 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Пе пић Ах ме дин, Дра га, Ту тин.  02/002925/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-925/17 од 16.02.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 008243244 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Хо лић Изет, Ле ско ва, Ту тин.  02/002926/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-732/17 од 07.02.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010423177 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Ћа то вић Амра, Ра ду ша, Ту тин.  02/002927/17

Ре ше њем ПС Ле ба не број 27-2363/17 од 21.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010935872 из дат од ПУ Ле ско-
вац на име Ми тић Ма ри ја, Ма ло вој лов це, Ле ба не.  02/002928/17

Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 27-1460/17-44 од 19.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011262745 из дат од ПУ Вра-
ње на име Џе љи љи Ка нит, Бу ја но вац, Бу ја но вац.  02/002929/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-1063/17 од 27.02.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011647500 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Еле зо вић Мир нес, То чи ло во, Ту тин.  02/002930/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 03-27-13-17 од 
01.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010234593 из-
дат од ПУ Но ви Сад на име Ка ла ко вић Зо ри ца, Бач ка Па лан ка, 
Бач ка Па лан ка.  02/002931/17

Ре ше њем ПС Бач ка Па лан ка број 03-27-15-17 од 05.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008712097 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Ре бић МИ ле на, Че ла ре во, Бач ка Па лан ка.  02/002932/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 27-6/7-2017 од 10.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011991775 из дат од ПУ Но ви Сад 
на име Ша ги Ти ја на, Бе чеј, Бе чеј.  02/002933/17

Ре ше њем ПС Бе чеј број 27-6/6-2017 од 10.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011358394 из дат од ПУ Но ви Сад 
на име За рић Де јан, Бе чеј, Бе чеј.  02/002934/17

Ре ше њем ПС По же га број 27-88-17 од 10.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010041767 из дат од ПУ Ужи це на 
име Јо ва но вић То ма, По же га, По же га.  02/002935/17

Ре ше њем ПУ Ки кин да број 27-3-26/17 од 19.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011608753 из дат од ПУ Ки кин да на 
име За кар Јо ван, Ки кин да, Гор њи Ми ла но вац.  02/002936/17

Ре ше њем ПС Ту тин број 27-2038/17 од 06.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 007671851 из дат од ПУ Но ви Па-
зар на име Ел ви ра Кли мен та, Ту тин, Ту тин.  02/002937/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-1/2017 од 04.01.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 012235870 из дат од ПУ По жа ре вац 
на име Чуп ко вић Кон стан тин, По жа ре вац, По жа ре вац.  02/002938/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац – ПС Жа ба ри број 27-9035/16 од 
27.12.2016. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007765860 из дат 
од ПУ Бе о град на име Сте фа но вић Сла ђа на, Си ми ће во, Жа ба ри.

  02/002939/17
Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 27-2330/17-1 од 21.04.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008332811 из дат од ПУ Ле ско-
вац на име Не зи ро вић Злат ко, Ле ско вац, Ле ско вац.  02/002940/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 27-2390/17 од 22.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010279499 из дат од Ко ор ди на ци о на 
упра ва на име Љу шић Ра до мир, Ри ба ре, Ри ба ре.  02/002941/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 27-2429/17 од 24.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 012703438 из дат од ПУ Ша бац на 
име Ни ко лић Ра де, По цер ски при чи но вић, Ша бац.  02/002942/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 27-2230/17 од 13.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011912575 из дат од ПУ Ша-
бац на име Ми ла ди но вић Зо ран, По цер ски при чи но вић, Ша бац.

  02/002943/17
Ре ше њем ПС Кла до во број 03/17/6 27-16/2017 од 21.04.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008835712 из дат од ПС Кла-
до во на име Чех Бо јан, Кла до во, Кла до во.  02/002944/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-57/17 од 24.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008506430 из дат од ПУ По жа-
ре вац на име Ивић Или ја, По жа ре вац, По жа ре вац.  02/002945/17

Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 27-45 од 19.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011170191 из дат од ПУ Сме де ре во 
на име Ва сић Дра ган, Ве ли ка Пла на, Ве ли ка Пла на.  02/002946/17

Ре ше њем ПС Вр њач ка Ба ња број 27-43/17 од 20.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012173613 из дат од ПУ Кра-
ље во на име Се ча нац Гор да на, Вр њач ка Ба ња, Вр њач ка Ба ња.

  02/002947/17
Ре ше њем ПС Аран ђе ло вац број 27-1222/17 од 01.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011084432 из дат од ПУ 
Кра гу је вац на име Та сић Ни ко ла, Аран ђе ло вац, Аран ђе ло вац.

  02/002948/17
Ре ше њем ПС Вла ди мир ци број 27-2334/17 од 20.04.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011168165 из дат од ПУ Ша-
бац на име Ма ке вић Иван, Ску пљен, Вла ди мир ци.  02/002949/17

Ре ше њем ПУ Ки кин да број 27-3-27/17 од 19.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 008169501 из дат од ПУ Ки кин да 
на име Ко ла ко вић Вла да, Ки кин да, Ки кин да.  02/002950/17

Ре ше њем ПС При бој број 27-41-13/17 од 19.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 00941610 из дат од ПС При бој 
на име Го јак Ар мин, При бој, При бој.  02/002951/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 27-2312/17 од 19.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 0127851808 из дат од ПУ Зре ња нин 
на име Ђор ђе вић Ми ро слав, Зре ња нин, Зре ња нин.  02/002952/17

Ре ше њем ПС Ча је ти на број 01-3-27-87/17 од 25.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 0109653841 из дат од ПУ 
Ужи це на име Ви рић Ра ђен, Кри ва Ре ка, Ча је ти на.  02/002953/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 27-2496/17-1 од 26.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010853498 из дат од ПУ Бе о-
град на име Оеј кић Дар ко, Та ба но вић, Ша бац.  02/002954/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 27-2466/17-1 од 25.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012528949 из дат од ПУ Срем-
ска Ми тро ви ца на име Јо ва но вић Јо ван ка, Ли по лист, Ша бац.

  02/002955/17
Ре ше њем ПУ Ша бац број 27-2491/17 од 26.04.2017. про гла-

ша ва се не ва же ћим па сош број 0132341259 из дат од ПУ Ша бац на 
име Ђа ло вић рат ко, Гор ња Врањ ска, Ша бац.  02/002956/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 27-2430/17-1 од 24.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008961922 из дат од ПУ Ша бац 
на име Ми сој чић Сло бо дан, Ше ва ри це, Ша бац.  02/002957/17

Ре ше њем ПС Ра шка број 27-21/2017 од 24.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 009474673 из дат од ПУ Кра ље во 
на име Ра до ше вић Ду шко, Ра шка, Ра шка.  02/002958/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-59/17 од 25.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011069584 из дат од ПУ По жа-
ре вац на име Сто кић Го ран, Пру го во, По жа ре вац.  02/002959/17

Ре ше њем ПС Ве ли ка Пла на број 27-46 од 21.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011130720 из дат од ПУ Бе о град на 
име Је ре мић Са ша, Ве ли ка Пла на, Ве ли ка Пла на.  02/002960/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 27.1-5517 од 25.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008597630 из дат од ПУ Су бо-
ти ца на име Шад Је ле на, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  02/002961/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 27.1-54/17 од 25.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011838855 из дат од ПУ Су бо ти-
ца на име Трај ков ски Ми ли ца, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  02/002962/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе чеј број 04-27-18/17 од 11.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012287917 из дат од ПУ Зре ња-
нин на име Лу ка чев Дар ко, Но во Ми ло ше во, Но во Ми ло ше во.

  02/002963/17
Ре ше њем ПС Но ви Бе чеј број 04-27-17/17 од 08.04.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008497042 из дат од ПУ 
Зре ња нин на име Ра ду лов Дар ко, Но во Ми ло ше во, Но во Ми ло-
ше во.  02/002964/17

Ре ше њем ПС Но ви Бе чеј број 04-27-15/17 од 04.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010756013 из дат од ПУ 
Зре ња нин на име Про да но вић Да ни ло, Но ви Бе чеј, Но ви Бе чеј.

  02/002965/17
Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 27-2361/17 од 21.04.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011816203 из дат од ПС Вар ва-
рин на име Ма тић Дра ги ца, Ја го ди на, Ја го ди на.  02/002966/17

Ре ше њем ПУ Ја го ди на број 27-2433/17 од 24.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010752788 из дат од ПУ Ја го ди на на 
име Мла де но вић Ми лош, До њи Рач ник, Ја го ди на.  02/002967/17

Ре ше њем ПС Вар ва рин број 27-8/17 од 19.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010819487 из дат од ПУ Бе о град 
на име Ра до ва но вић Сла ђа на, Су ва ја, Вар ва рин.  02/002968/17

Ре ше њем ПУ Вра ње – ПС Вла ди чин Хан број 27-5/17 ДКП 
од 20.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 006908138 
из дат од ПУ Вра ње на име Де ми ро вић Алекс, с. Пре ко дол це, 
Вла ди чин Хан.  02/002969/17

Ре ше њем ПС Жи то ра ђа број 27-487/17 од 17.02.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011800797 из дат од ПУ Про ку-
пље на име Мар ко вић Мар ко, Ја се ни ца, Жи то ра ђа.  02/002970/17

Ре ше њем ПС Не го тин број 27-1445/17-1 од 18.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 040280107 из дат од ПУ 
Бор на име Ада мо вић Су за на, Ср бо во, Не го тин.  02/002971/17

Ре ше њем ПС Не го тин број 27-1444/17-1 од 18.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 01000737 из дат од ПУ Бор на 
име Не дељ ко вић Бра ни слав, Ра ду је вац, Не го тин.  02/002972/17

Ре ше њем ПУ При је по ље број 01-5-27-10-17 од 19.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009317113 из дат од ПУ При-
је по ље на име Нов ко вић Жар ко, Гор њи Стра ња ни, При је по ље.

  02/002973/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-127/17 од 20.04.2017. про гла-

ша ва се не ва же ћим па сош број 012838727 из дат од ПУ Но ви Сад 
на име Жив ко вић Не бој ша, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/002974/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-129/17 од 20.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 008073328 из дат од ПУ Но ви Сад 
на име Ко ва че вић Је ле на, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/002975/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-130/17 од 21.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 008293374 из дат од ПУ Но ви Сад на 
име Бу то рац Бо ја на, Пе тро ва ра дин, Пе тро ва ра дин.  02/002976/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-128/17 од 20.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009530570 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Кра сни ћи Ад нан, Ли пљан, Ли пљан.  02/002977/17

Ре ше њем ПУ Ша бац број 27-2500/17 од 26.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011640088 из дат од ПУ Ша-
бац на име За рић Сла ви ца, Ри ба ри, Ша бац.  02/002978/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 27-2515/17 од 27.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012447039 из дат од ПУ Зре ња-
нин на име Пет ко вић Ду шан, Ла за ре во, Зре ња нин.  02/002979/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 27-2517/17 од 27.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008123628 из дат од ПУ 
Зре ња нин на име Стој ку Со ња, Еч ка, Зре ња нин.  02/002980/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 27-2516/17 од 27.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012208866 из дат од ПУ Зре ња-
нин на име Кон стан тин Иви ца, Бо тош, Зре ња нин.  02/002981/17

Ре ше њем ПС Ста ра Па зо ва број 27.2-16/17 од 24.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011498727 из дат од ПУ 
Срем ска Ми тро ви ца на име Алек сан дров ски Сла ђа на, Бе ле гиш, 
Ста ра Па зо ва.  02/002982/17

Ре ше њем ПС Ста ра Па зо ва број 27.2-18/17 од 25.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007548349 из дат од ПУ 
Срем ска Ми тро ви ца на име Ала ва ња Дра ган, Но ви Ба нов ци, 
Ста ра Па зо ва.  02/002983/17

Ре ше њем ПУ Бор број 27-30/17 од 21.04.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим па сош број 010067995 из дат од ПУ Бор на име Ра-
ду ло вић Јо ван, Бор, Бор.  02/002984/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27-1/17-82 од 24.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012336718 из дат од ПУ Кра гу-
је вац на име Ми ја и ло вић Ти ја на, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/002985/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27-2/17-81 од 24.04.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010798370 из дат од ПУ 
Кра гу је вац на име Ви та ко вић Мар ко, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/002986/17
Ре ше њем ПУ Ниш број 86/17 од 17.04.2017. про гла ша ва се 

не ва же ћим па сош број 010952521 из дат од ПУ Ниш на име Ста-
но је вић Би сер ка, Ниш, Ниш.  02/002987/17

Ре ше њем ПС Ћи ће вац број 27-11-5/17 од 25.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009583465 из дат од ПУ Кру-
ше вац на име Ка дрић Сла ви ца, Плоч ник, Ћи ће вац.  02/002988/17

Ре ше њем ПУ Ки кин да број 27-3-20/17 од 13.03.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 008390736 из дат од ПУ Ки кин да на 
име Мар ко вић Дра го слав, Ки кин да, Ки кин да.  02/002989/17

Ре ше њем ПУ Сом бор број 05-27-23/17 од 25.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 0086082723 из дат од ПУ Сом-
бор на име Бо ро та Си ни ша, Сом бор, Сом бор.  02/002990/17
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Ре ше њем ПУ Ниш број 9/16 од 19.11.2016. про гла ша ва се 

не ва же ћим па сош број 009486517 из дат од ПУ Ниш на име Ни-
ко лић Пр во слав, Пре тр ко вац, Ра жањ.  02/002991/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 8/16 од 16.12.2016. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 009486516 из дат од ПУ Ниш на име Ни-
ко лић Љи ља на, Пре тр ко вац, Ра жањ.  02/002992/17

Ре ше њем ПУ Су бо ти ца број 27.1-56/17 од 27.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 01283825 из дат од ПУ Су бо-
ти ца на име Ви шњић Зо ри ца, Су бо ти ца, Су бо ти ца.  02/002993/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 27-3603/17-1 од 26.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 0128341663 из дат од ПУ Ле ско-
вац на име Стан ко вић Би ља на, Ве ли ка Се ља ни ца, Ле ско вац.

  02/002994/17
Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број 27-411-9/17 од 18.04.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011720478 из дат од ПУ Ужи-
це на име Јан ко вић Ан ге ли на, Пе пељ, Ба ји на Ба шта.  02/002995/17

Ре ше њем ПУ Ча чак број 27-4-17 од 24.04.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим па сош број 006895331 из дат од ПУ Ча чак на име 
Ви те зо вић Да рин ка, Тр бу ша ни, Ча чак.  02/002996/17

Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број 27-410-8/17 од 18.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007873495 из дат од ПУ Ужи це 
на име Јан ко вић Да ли бор ка, Пи ли ца, Ба ји на Ба шта.  02/002997/17

Ре ше њем ПС Ба ји на Ба шта број 27-397-7/17 од 12.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009968554 из дат од ПУ 
Ужи це на име Ми ло са вље вић Ма ри ја на, Ба ји на Ба шта, Ба ји на 
Ба шта.  02/002998/17

Ре ше њем ПС Ку че во број 27-2/17 од 30.01.2017. про гла ша-
ва се не ва же ћим па сош број 012444113 из дат од ПУ По жа ре вац 
на име До бри цић Дра ги ша, Не ре сни ца, Ку че во.  02/002999/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 01/17 од 01.03.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 009291219 из дат од ПУ Ниш на име Ди-
ми три је вић Сла ви ца, Ра жањ, Ра жањ.  02/003000/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-131/17 од 24.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 007043829 из дат од ПУ Но ви Сад 
на име Јер гић Рај ко, Срем ска Ка ме ни ца, Срем ска Ка ме ни ца.

  02/003001/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-132/17 од 24.04.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008772398 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Ђе кић Вељ ко, Фу тог, Фу тог.  02/003002/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-135/17 од 26.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012110637 из дат од ПУ Бе о-
град на име Фи лип Пат, Каћ, Каћ.  02/003003/17

Ре ше њем ПУ Вра ње – ПС Бу ја но вац број 27-47/17 од 
27.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010046066 из-
дат од ПУ Бе о град на име Са љи хи Ал мир, Бу ја но вац, Бу ја но вац.

  02/003004/17
Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-134/17 од 26.04.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012917646 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Ра ду Ми лош, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/003005/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 27/1-38/17 од 12.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010851042 из дат од ПУ Пан-
че во на име То до ро вић Љи ља на, Пнче во, Пан че во.  02/003006/17

Ре ше њем ПУ Вра ње – ПС Бу ја но вац број 27-48/17 од 
27.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009649206 из дат 
од ПУ Бе о град на име Осма ни Ша ип, Ве ли ки Тр но вац, Бу ја но вац.

  02/003007/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 27/1-39/17 од 18.04.2017. про гла-

ша ва се не ва же ћим па сош број 009117046 из дат од ПУ Пан че во 
на име Ђу ри шић Вла ди мир, Пан че во, Пан че во.  02/003008/17

Ре ше њем ПУ Пан че во број 27/1-40/17 од 18.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009836617 из дат од ПУ Бе о-
град на име Ми трев ски Ма ри ја, Ја бу ка, Ја бу ка.  02/003009/17

Ре ше њем ПУ Вра ње – ПС Пре ше во број 27-776/17 од 
19.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012448707 из-
дат од ПУ Вра ње на име Си на ни Исах, Пре ше во, Пре ше во.

  02/003010/17
Ре ше њем ПУ Пан че во број 27/1-37/17 од 07.04.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010360030 из дат од ПУ Пан-
че во на име Ко бас На да, Стар че во, Стар че во.  02/003011/17

Ре ше њем ПС Сви лај нац број 27-2368/17 од 21.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012344463 из дат од ПУ Ја го ди-
на на име Пе тро вић Ка та ри на, Се дла ре, Се дла ре.  02/003012/17

Ре ше њем ПС Сви лај нац број 27-2365/17 од 21.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008775006 из дат од ПУ Ја го ди на 
на име Пе тро вић Ра де, Ра до шин, Сви лај нац.  02/003013/17

Ре ше њем ПС Сви лај нац број 27-2364/17 од 21.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009198031 из дат од ПУ Ја го ди на 
на име Ми лен ко вић Сте фан, Сви лај нац, Сви лај нац.  02/003014/17

Ре ше њем ПС Ћу при ја број 27-1060/17 од 18.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007643295 из дат од ПС Ћу-
при ја на име Кр стић Де јан, Ћу при ја, Ћу при ја.  02/003015/17

Ре ше њем ПС Ћу при ја број 27-1055/17 од 19.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007428973 из дат од ПС Ћу при-
ја на име Сто ја но вић Бран ко, Ћу при ја, Ћу при ја.  02/003016/17

Ре ше њем ПС Де спо то вац број 27-2118/17 од 17.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007187632 из дат од ПУ Ја-
го ди на на име Бо го са вље вић Сла ви ци, Ли по ви ца, Де спо то вац.

  02/003017/17
Ре ше њем ПС Де спо то вац број 27-1892/17 од 04.04.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008211476 из дат од ПУ Ја го ди на 
на име Је ре мић Ја сми на, Ми ли ва, Де спо то вац.  02/003018/17

Ре ше њем ПС Де спо то вац број 27-1169/17 од 01.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012702493 из дат од ПУ Ја го ди на 
на име Бу ба ња Дан ко, Де спо то вац, Де спо то вац.  02/003019/17

Ре ше њем ПС Де спо то вац број 27-1356/17 од 13.03.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008633226 из дат од ПУ Ја го ди на 
на име Бе ри ша Ди ја на, Ве ли ки По по вић, Ве ли ки По по вић.

  02/003020/17
Ре ше њем ПС Де спо то вац број 27-1202/17 од 02.03.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010910576 из дат од ПУ Ја-
го ди на на име Ни ко лић Ка та, Ре са ви ца, Ре са ви ца.  02/003021/17

Ре ше њем ПС Ста ра Па зо ва број 27.2-17/17 од 24.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011420711 из дат од ПУ 
Срем ска Ми тро ви ца на име Го ман Лу ис, Ста ра Па зо ва, Ста ра 
Па зо ва.  02/003022/17

Ре ше њем ПС Шид број 27-2409/17 од 25.04.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим па сош број 007444393 из дат од ПУ Срем ска Ми тро-
ви ца на име Ви до вић Ми ро слав, Ви шњи ће во, Шид.  02/003023/17

Ре ше њем ПС Пре ше во број 27-547-17 од 04.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012196866 из дат од ПУ Вра ње 
на име Ре џе пи Ме суд, Ра јин це, Пре ше во.  02/003024/17

Ре ше њем ПУ Вра ње број 27-24/17-24 од 24.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012530893 из дат од ПУ Вра ње 
на име Ман дре ше вић Сте ван, Ра јин це, Пре ше во.  02/003025/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-133/17 од 25.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 007610343 из дат од ПУ Но ви Сад на 
име Пе тро вић Са ша, Срем ска Ка ме ни ца, Но ви Сад.  02/003026/17

Ре ше њем ПУ Но ви Сад број 27-114/17 од 10.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012028728 из дат од ПУ Но ви 
Сад на име Ме са рош Са ша, Но ви Сад, Но ви Сад.  02/003027/17

Ре ше њем ПС Пре ше во број 27-833/17 од 20.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 006814466 из дат од ПУ Вра ње 
на име Ма ко ли Са ди је, Ми ра то вац, Пре ше во.  02/003028/17

Ре ше њем ПС Пре ше во број 27-834-17 од 20.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 008775085 из дат од ПС Пре ше во на 
име Ре џе пи Зеј ни ја, Пре ше во, Пре ше во.  02/003029/17

Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 27-4249/17-45 од 25.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012751549 из дат од ПУ Вра ње на 
име Шке љим Нев за ди, Ве ли ки Тр но вац, Бу ја но вац.  02/003030/17

Ре ше њем ПУ Зре ња нин број 27-2559/17 од 28.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009509711 из дат од ПУ Зре ња-
нин на име Ра ма Зе нељ, Зре ња нин, Зре ња нин.  02/003031/17

Ре ше њем ПС Аран ђе ло вац број 27-2408/17 од 25.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011548067 из дат од ПУ Кра-
гу је вац на име Ми ло ва но вић Ми љан, Аран ђе ло вац, Аран ђе ло вац.

  02/003032/17
Ре ше њем ПС Бу ја но вац број 27-4253/17-46 од 25.04.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007082212 из дат од ПУ 
Вра ње на име Ли ма ни Ви сар, Бу ја но вац, Бу ја но вац.  02/003033/17

Ре ше њем ПС Пре ше во број 27-601/17 од 10.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009511675 из дат од ПУ Вра ње 
на име Му ста фа Фе ти је, Пре ше во, Пре ше во.  02/003034/17

Ре ше њем ПС Пре ше во број 27-602/17 од 10.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010605571 из дат од ПУ Вра ње 
на име Му ста фа Ме влан, Пре ше во, Пре ше во.  02/003035/17

Ре ше њем ПС Пре ше во број 27-600/17 од 10.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010852154 из дат од ПУ Вра ње 
на име Мак су ти Љун дрим, Ора о ви ца, Пре ше во.  02/003036/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 01-3-27-30/17 од 03.05.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009211703 из дат од ПУ Ужи це 
на име Но ва ко вић Не ма ња, Ужи це, Ужи це.  02/003037/17

Ре ше њем ПУ Ужи це број 01-3-27-29-17 од 03.05.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007238353 из дат од ПУ Ужи це 
на име Ан ђић Ни ко ла, Ужи це, Ужи це.  02/003038/17

Ре ше њем ПС Ра шка број 27-22/2017 од 28.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 012446766 из дат од Кор ди на ци о на 
Упра ва на име Ми ле тић Алек сан дар, Ра шка, Ра шка.  02/003039/17

Ре ше њем ПС Ра шка број 27-23/2017 од 28.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 009867199 из дат од Кор ди на ци о-
на Упра ва на име Ми ле тић Иван, Ра шка, Ра шка.  02/003040/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 87/17 од 25.04.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 012737040 из дат од ПУ Ниш на име Тра-
ја нов ски Не да, Ниш, Бе о град.  02/003041/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 88/17 од 25.04.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 0118811473 из дат од ПУ Ниш на име Тра-
ја нов ски Да мјан, Ниш, Бе о град.  02/003042/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 89/17 од 25.04.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 011899233 из дат од ПУ Ниш на име Тра-
ја нов ски Јо ва на, Ниш, Бе о град.  02/003043/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 91/17 од 27.04.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 012596103 из дат од ПУ Ниш на име Ри-
стић Оли вер, Ниш, Бе о град.  02/003044/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 90/17 од 26.04.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 01027160 из дат од ПУ Ниш на име Ста-
мен ко вић Зве здан, Ни шка Ба ња, Бе о град.  02/003045/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27-2-17-86 од 25.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009385582 из дат од ПУ Кра гу је-
вац на име Илић Го ран, Кра гу је вац, Кра гу је вац.  02/003046/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27-2/17-84 од 24.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010494826 из дат од ПУ Кра гу је-
вац на име Утвић Сла ви ца, Ер деч, Кра гу је вац.  02/003047/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27-2/17-88 од 28.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007681159 из дат од ПУ Кра гу је-
вац на име По по вић Алек сан дар, Ер деч, Кра гу је вац.  02/003048/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27-2/17-85 од 25.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010605742 из дат од ПУ Кра гу је-
вац на име Сте ва но вић Не над, Ре сник, Кра гу је вац.  02/003049/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27-2/17-87 од 27.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011247229 из дат од ПУ Кра гу-
је вац на име Ма рин ко вић Сте фан, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/003050/17
Ре ше њем ПУ Кра гу је вац број 27-2/17-83 од 24.04.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 009026680 из дат од ПУ 
Кра гу је вац на име Ву ји чић Ми ло ван, Кра гу је вац, Кра гу је вац.

  02/003051/17
Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27-2432/17 од 24.04.2017. про-

гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011060724 из дат од ПУ Ша-
бац на име Ми ја то вић Зо ран, Чо ке ши на, Ло зни ца.  02/003052/17

Ре ше њем ПС Ло зни ца број 27-2553/17 од 28.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011179855 из дат од ПУ Ша бац 
на име Да ку ло вић Дра га на, Клуп ци, Ло зни ца.  02/003053/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-56/17 од 21.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 008015620 из дат од ПУ По жа ре вац 
на име Ко стић Ни ко ла, По жа ре вац, По жа ре вац.  02/003054/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-55/17 од 18.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011295614 из дат од ПУ По жа ре вац на 
име Ми тро вић Алек сан дар, По жа ре вац, По жа ре вац.  02/003055/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-52/17 од 11.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010031662 из дат од ПУ По жа ре вац 
на име Ми шље но вић Ра ми ла, По жа ре вац, По жа ре вац.  02/003056/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-51/17 од 11.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010019932 из дат од ПУ По жа-
ре вац на име Ла зић Иван, По жа ре вац, По жа ре вац.  02/003057/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-62/17 од 03.05.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011614632 из дат од ПУ По жа ре вац 
на име Чу пић Ве ро ни ка, По жа ре вац, По жа ре вац.  02/003058/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-63/17 од 03.05.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011150076 из дат од ПУ По жа ре вац 
на име Исе ин Са не ла, По жа ре вац, По жа ре вац.  02/003059/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-64/17 од 03.05.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 012504419 из дат од ПУ По жа ре вац 
на име Стан ко вић Игор, По жа ре вац, По жа ре вац.  02/003060/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-65/17 од 04.05.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 008142033 из дат од ПУ По жа ре вац 
на име Ко стић Ди ми три је, По жа ре вац, По жа ре вац.  02/003061/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-60/17 од 28.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 008745940 из дат од ПУ По жа ре вац 
на име Сто ја но вић Иван, Лу чи це, По жа ре вац.  02/003062/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-50/17 од 11.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 011770104 из дат од ПУ По жа ре вац 
на име Не дељ ков Зо ран, Пру го во, По жа ре вац.  02/003063/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-53/17 од 11.04.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 010762577 из дат од ПУ По жа ре вац 
на име Ра до са вље вић Су за на, Дрм но, По жа ре вац.  02/003064/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 92/17 од 03.05.2017. про гла ша ва 
се не ва же ћим па сош број 011005390 из дат од ПУ Ниш на име 
Стан шић Ду шан ка, Ниш, Ниш.  02/003065/17

Ре ше њем ПС Ма ло Цр ни ће број 27-16/2017 од 04.05.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 010799267 из дат од ПУ По-
жа ре вац на име Ни ко ди је вић Не над, Са ла ко вац, Ма ло Цр ни ће.

  02/003066/17
Ре ше њем ПС Оџа ци број 12-27-156-2017 од 03.05.2017. 

про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011694127 из дат од ПУ 
Сом бор на име Јо ва но вић То дор, Де ро ње, Оџа ци.  02/003067/17

Ре ше њем ПУ Ниш број 93/17 од 04.05.2017. про гла ша ва се 
не ва же ћим па сош број 011118165 из дат од ПУ Ниш на име Аме-
то вић Ђор ђе, Ниш, Ниш.  02/003068/17

Ре ше њем ПС Ме две ђа број 27-2811/17 од 03.05.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008550676 из дат од ПУ Ле ско-
вац на име Зе ћи ро вић Ми ни ре, Си ја ри на, Ме две ђа.  02/003069/17

Ре ше њем ПУ Про ку пље број 27-28-17 од 03.05.2017. про гла-
ша ва се не ва же ћим па сош број 012636703 из дат од ПУ Про ку пље 
на име Агу ше вић Јо ви ца, Про ку пље, Про ку пље.  02/003070/17

Ре ше њем ПС Ко ва чи ца број 27-1-7/17 од 03.05.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012109737 из дат од ПУ Пан-
че во на име Ху са рик Ју рај, Па ди на, Ко ва чи ца.  02/003071/17

Ре ше њем ПУ По жа ре вац број 27-2156/17 од 12.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007833036 из дат од ПУ По жа ре-
вац на име Јан ко вић Но ви ца, Сиб ни ца, Жа ба ри.  02/003072/17

Ре ше њем ПС Сје ни ца број 27-2293/17-1 од 19.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 011496475 из дат од ПУ Но ви 
Па зар на име Га ша нин Фе хи ма, Сје ни ца, Сје ни ца.  02/003073/17

Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2-447/2017 од 11.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 005007016 из дат од ПС Ра-
ко ви ца на име Са вић Емран, Чу ка ри ца, Бе о град.  02/003074/17

Ре ше њем ПС Ра ко ви ца број 205.2-451/2017 од 12.04.2017. 
про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 003802725 из дат од ПС Ра ко-
ви ца на име Се ку лић Алек сан дра, Ра ко ви ца, Бе о град.  02/003075/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 27-2326/17-1 од 28.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 012343729 из дат од ПУ Ле ско вац 
на име Ра ма да но вић Ема ну ел, Ле ско вац, Ле ско вац.  02/003076/17

Ре ше њем ПУ Ле ско вац број 27-2325/17-1 од 28.04.2017. про-
гла ша ва се не ва же ћим па сош број 007862438 из дат од ПУ Бе о град 
на име Кр стић Ма ри на, Бу ну шки Чи флук, Ле ско вац.  02/003077/17

Ре ше њем ПУ Кра гу је вац – ПС Ла по во број 27-6/17 од 
07.04.2017. про гла ша ва се не ва же ћим па сош број 008118133 из дат од 
ПУ Кра гу је вац на име Ко јић Не ве на, Ла по во, Ла по во.  02/003078/17

– СЛУ ЖБЕ НЕ ЛЕ ГИ ТИ МА ЦИ ЈЕ –
Кра вец Ми ро слав, Ра ко ви ца, вој на књи жи ца из да та од Вој-

ног од се ка Срем ска Ми тро ви ца.  04/000238/17
Триф ко вић Алек сан дар, Гроц ка, вој на књи жи ца из да та од 

Вој ног од се ка оп шти не Зе мун.  04/000239/17
Ла зић Ми лан, Звеч ка, вој на књи жи ца.  04/000240/17
Ми ја то вић Не ма ња, Пан че во, вој на ле ги ти ма ци ја бр. 

000154649 из да та од Ми ни стар ства од бра не РС.  04/000241/17
Па вло вић Ми ло рад, Бе о град, адво кат ска ле ги ти ма ци ја бр. 

3479 из да та од Адво кат ске ко мо ре Бе о град.  04/000242/17

– МЕ НИ ЦЕ И ЧЕ КО ВИ –
Јо си фо вић Хра ни слав, Кра ље во, чек/ови бр. 102158987 из-

дат/и од Срп ске бан ке а.д.  05/001788/17
ЈП „Ада Ци ган ли ја”, Бе о град, ме ни ца/е бр. АА 5296096, 

АА 5296097 из да та/е од Caf fe club Shu ma d.o.o.  05/001789/17
Јо ва но вић Сре тен, Гроц ка, чек/ови бр. 0000012026522 из-

дат/и од NLB ban ke a.d.  05/001790/17
Јо ва но вић Сре тен, Гроц ка, чек/ови бр. 0000012026530 из-

дат/и од NLB ban ke a.d.  05/001791/17
Јо ва но вић Сре тен, Гроц ка, чек/ови бр. 0000012026548 из-

дат/и од NLB ban ke a.d.  05/001792/17
Јо ва но вић Сре тен, Гроц ка, чек/ови бр. 0000012026555 из-

дат/и од NLB ban ke a.d.  05/001793/17
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Јо ва но вић Сре тен, Гроц ка, чек/ови бр. 0000012026563 из-

дат/и од NLB ban ke a.d.  05/001794/17
Јо ва но вић Сре тен, Гроц ка, чек/ови бр. 0000012026571 из-

дат/и од NLB ban ke a.d.  05/001795/17
Мир ко вић Ле и ла, Ва ље во, чек/ови бр. 0000156939993 из-

дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001796/17
Мир ко вић Ле и ла, Ва ље во, чек/ови бр. 0000156940009 из-

дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001797/17
Шур ба то вић Ве сна, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 98989013 из-

дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001798/17
Шур ба то вић Ве сна, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 98989021 из-

дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001799/17
Шур ба то вић Ве сна, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 98989030 из-

дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001800/17
Шур ба то вић Ве сна, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 98989048 из-

дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001801/17
Шур ба то вић Ве сна, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 98989056 из-

дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001802/17
Шур ба то вић Ве сна, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 98989064 из-

дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001803/17
Шур ба то вић Ве сна, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 98989072 из-

дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001804/17
Шур ба то вић Ве сна, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 98989080 из-

дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001805/17
Шур ба то вић Ве сна, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 98989099 из-

дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001806/17
Шур ба то вић Ве сна, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 98989102 из-

дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001807/17
Бо јић Бо јан, Ша бац, чек/ови бр. 862156 из дат/и од Er ste 

bank a.d.  05/001808/17
Осто јић Зор ка, Бе о град, чек/ови бр. 1484046 из дат/и од Er-

ste bank a.d.  05/001809/17
Осто јић Зор ка, Бе о град, чек/ови бр. 1771928 из дат/и од Er-

ste bank a.d.  05/001810/17
Ба бић Ми ли ца, Бе о град, чек/ови бр. 0000090711151, 

0000159032135, 0000159032143, 0000159032150, 0000159032168, 
0000159032176 из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001811/17

Ли чи на Амра, Но ви Па зар, чек/ови бр. 0000164346512 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001812/17

Бог да но вић Са ња, Бе о град, чек/ови бр. 695876, 695877. из-
дат/и од Pi ra e us bank a.d.  05/001813/17

Ву лин Де сан ка, Бе о град, чек/ови бр. 460882 из дат/и од Pi-
ra e us bank a.d.  05/001814/17

Ву лин Де сан ка, Бе о град, чек/ови бр. 479979 из дат/и од Pi-
ra e us bank a.d.  05/001815/17

Здрав ко вић Ана, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 0000160343349, 
0000160343356 из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001816/17

ВД Ју го коп-Под ри ње д.о.о., Ша бац, ме ни ца/е бр. АВ 
7454388, АВ 7454389 из да та/е од ВД Ју го коп-Под ри ње д.о.о.

  05/001817/17
Ћо сић Ми ле, Но ви Сад, чек/ови бр. 0000157626466, 

0000157626474, 0000157626482, 0000157626490 из дат/и од Ban-
ca In te sa a.d.  05/001818/17

Не шо вић Жи во љуб, Бе о град, чек/ови бр. 36606959, 
36606967, 36606975, 36606983, 36606991, 36607009 из дат/и од 
Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001819/17

Ми ло ва но вић Ива на, Во ждо вац, чек/ови бр. 
0000095095543, 0000095095550, 0000095095568 из дат/и од Ban-
ca In te sa a.d.  05/001820/17

Цвет ко вић Ива на, Бе о град, чек/ови бр. 0000093751832 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001821/17

Цвет ко вић Ива на, Бе о град, чек/ови бр. 0000108636200 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001822/17

Ње груљ Пе ри ца, До ло во, чек/ови бр. 0000097585582 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001823/17

Вла и са вље вић  Алек сан дра, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 
000000031518 из дат/и од So ci e te Ge ne ra le Sr bi ja a.d.  05/001824/17

Вла и са вље вић  Алек сан дра, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 
000000031526 из дат/и од So ci e te Ge ne ra le Sr bi ja a.d.  05/001825/17

Вла и са вље вић  Алек сан дра, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 
000000031534 из дат/и од So ci e te Ge ne ra le Sr bi ja a.d.  05/001826/17

Вла и са вље вић  Алек сан дра, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 
000000031542 из дат/и од So ci e te Ge ne ra le Sr bi ja a.d.  05/001827/17

Вла и са вље вић  Алек сан дра, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 
000000031559 из дат/и од So ci e te Ge ne ra le Sr bi ja a.d.  05/001828/17

Вла и са вље вић  Алек сан дра, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 
000000031567 из дат/и од So ci e te Ge ne ra le Sr bi ja a.d.  05/001829/17

Стој ко вић Ми лу тин, Гор њи Ми ла но вац, чек/ови бр. 34988919 
из дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001830/17

Стој ко вић Ми лу тин, Гор њи Ми ла но вац, чек/ови бр. 34988927 
из дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001831/17

Стој ко вић Ми лу тин, Гор њи Ми ла но вац, чек/ови бр. 34988935 
из дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001832/17

Стој ко вић Ми лу тин, Гор њи Ми ла но вац, чек/ови бр. 34988943 
из дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001833/17

Стој ко вић Ми лу тин, Гор њи Ми ла но вац, чек/ови бр. 34988951 
из дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001834/17

Стој ко вић Ми лу тин, Гор њи Ми ла но вац, чек/ови бр. 34988960 
из дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001835/17

Ву че тић Го ран, Обре но вац, чек/ови бр. 0000139587075 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001836/17

Пе ро вић Да ни ца, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 67004051 из дат/и 
од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001837/17

Пе ро вић Да ни ца, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 67004060 из дат/и 
од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001838/17

Пе ро вић Да ни ца, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 67004078 из дат/и 
од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001839/17

Пе ро вић Да ни ца, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 67004086 из дат/и 
од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001840/17

Пе ро вић Да ни ца, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 67004094 из дат/и 
од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001841/17

Пе ро вић Да ни ца, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 67004108 из дат/и 
од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001842/17

Ри стић Ду шко, Кра гу је вац, чек/ови бр. 0000161701727 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001843/17

Ри стић Ду шко, Кра гу је вац, чек/ови бр. 0000161701719 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001844/17

Ри стић Ду шко, Кра гу је вац, чек/ови бр. 0000161701701 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001845/17

Ри стић Ду шко, Кра гу је вац, чек/ови бр. 0000161701693 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001846/17

Ри стић Ду шко, Кра гу је вац, чек/ови бр. 0000161701685 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001847/17

Ма тић Вла ди мир, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 
0000236248787, 0000236248795, 0000236248803, 0000236248811, 
0000236248829. из дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д.  05/001848/17

Го лу бо вић Ива на, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 20759486 из-
дат/и од AIK ban ke a.d.  05/001849/17

Пав ко вић Бра ни слав, Зре ња нин, чек/ови бр. 1281789 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001850/17

Пав ко вић Бра ни слав, Зре ња нин, чек/ови бр. 124351099 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001851/17

Фи ли по вић Рај ка, Кра гу је вац, чек/ови бр. 5464507 из дат/и 
од Ra if fe i sen bank a.d.  05/001852/17

Ни ко лић Да ни је ла, Ниш, чек/ови бр. 0000146927835 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001853/17

Ни ко лић Да ни је ла, Ниш, чек/ови бр. 0000146927843 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001854/17

Бен дић Игор, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 0000165478496, 
0000165478504, 0000165478512, 0000165478520 из дат/и од Ban-
ca In te sa a.d.  05/001855/17

Kатић Је ле на, Вр шац, чек/ови бр. 0000161885603 из дат/и 
од Ban ca In te sa a.d.  05/001856/17

Го лу бо вић Ма рин ко, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 673462 из-
дат/и од Ra if fe i sen bank a.d.  05/001857/17

Не дељ ко вић Ве ра, Бе о град, чек/ови бр. 0000161933015, 
0000161933023, 0000164138018, 0000164138026, 
0000164138034, 0000164138042, 0000164138059 из дат/и од Ban-
ca In te sa a.d.  05/001858/17

Не шић Вла ди мир, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 
0000098087083 из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001859/17

Бу ке лић Не над, Сме де ре во, чек/ови бр. 0000123129173 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001860/17

Ву ков Мар ко, Но ви Сад, чек/ови бр. 1134083 из дат/и од 
Ad di ko bank a.d.  05/001861/17

Бо шко вић Је ле на, Ниш, чек/ови бр. 0000108583535 из дат/и 
од Ban ca In te sa a.d.  05/001862/17

Бо шко вић Је ле на, Ниш, чек/ови бр. 0000108583543 из дат/и 
од Ban ca In te sa a.d.  05/001863/17

Бо шко вић Је ле на, Ниш, чек/ови бр. 0000108583550 из дат/и 
од Ban ca In te sa a.d.  05/001864/17

Бо шко вић Је ле на, Ниш, чек/ови бр. 0000108583568 из дат/и 
од Ban ca In te sa a.d.  05/001865/17

Бо шко вић Је ле на, Ниш, чек/ови бр. 0000108583576 из дат/и 
од Ban ca In te sa a.d.  05/001866/17

Ми тро вић Сла ђа на, Ба рич, чек/ови бр. 0000132441205 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001867/17

Ми тро вић Сла ђа на, Ба рич, чек/ови бр. 0000132441213 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001868/17

Ми тро вић Сла ђа на, Ба рич, чек/ови бр. 0000132441221 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001869/17

Ми тро вић Сла ђа на, Ба рич, чек/ови бр. 0000132441239 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001870/17

Ми тро вић Сла ђа на, Ба рич, чек/ови бр. 0000153311899 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001871/17

Хр гић Бра ни сла ва, Но ви Сад, чек/ови бр. 0000165059064 
из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001872/17

Дро њак Ни ко ла, Бе о град, чек/ови бр. 3650184 из дат/и од 
Ra if fe i sen ban ka a.d.  05/001873/17

Си ме у но вић Иван, Бе о град, чек/ови бр. 0000158752253 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001874/17

Си ме у но вић Иван, Бе о град, чек/ови бр. 0000158752261 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001875/17

Је ре мић Ми ли ца, Бе о град, чек/ови бр. 0000115662850, 
0000115662884 из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001876/17

Ми хај ло вић Бра ни слав, Кру ше вац, чек/ови бр. 7716467 из-
дат/и од КБЦ банкe.  05/001877/17

Стан ков Ду шан, Бе о град, чек/ови бр. 195160, 668149 из-
дат/и од Ad di ko bank a.d.  05/001878/17

Дро бић Да ни јел, Ра ко вац, чек/ови бр. 0000147596027 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001879/17

Илић Бра ни мир, Вра чар, чек/ови бр. 16375396, 20613378 
из дат/и од AIK ban ke a.d.  05/001880/17

Спа со је вић На де жда, Бе о град, чек/ови бр. 32589189, 
32589197, 32589200 из дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.

  05/001881/17
Јо ва но вић Ја сми на, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 5839861, 

2605408 из дат/и од Ra if fe i sen ban ka a.d.  05/001882/17
Лу кић Ива на, Ниш, чек/ови бр. 3171113 из дат/и од Er ste 

bank a.d.  05/001883/17
Лу кић Ива на, Ниш, чек/ови бр. 3171114 из дат/и од Er ste 

bank a.d.  05/001884/17
Лу кић Ива на, Ниш, чек/ови бр. 3171115 из дат/и од Er ste 

bank a.d.  05/001885/17
Лу кић Ива на, Ниш, чек/ови бр. 3171116 из дат/и од Er ste 

bank a.d.  05/001886/17
Лу кић Ива на, Ниш, чек/ови бр. 3171120 из дат/и од Er ste 

bank a.d.  05/001887/17
Лу кић Ива на, Ниш, чек/ови бр. 3171121 из дат/и од Er ste 

bank a.d.  05/001888/17
Жив ко вић Љи ља на, Рав но Се ло, чек/ови бр. 37136417, 

35452630, 35452648 из дат/и од Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.
  05/001889/17
Лу кић Ива на, Ниш, чек/ови бр. 3171122 из дат/и од Er ste 

bank a.d.  05/001890/17
Мар ко вић Алек сан дар, Бе о град, чек/ови бр. 2789006, 

2789007, 2789008, 2789009, 2789010 из дат/и од Er ste bank a.d.
  05/001891/17
Ву ли ће вић Ра ди сав, Зве зда ра, чек/ови бр. 0000147180202 

из дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001892/17

Љу бо је вић Мла ден, При бој, чек/ови бр. 0000239527013 из-
дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д.  05/001893/17

Љу бо је вић Мла ден, При бој, чек/ови бр. 0000239527021 из-
дат/и од Ко мер ци јал не бан ке а.д.  05/001894/17

Ла за ре вић Бо бан, Кру ше вац, чек/ови бр. 3241904 из дат/и 
од Er ste bank a.d.  05/001895/17

Јо ва но вић Ма ри на, Бе о град, чек/ови бр. 0000142208701 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001896/17

Сто шић Гор да на, Бе о град, чек/ови бр. 34368120 из дат/и од 
Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001897/17

Сто шић Гор да на, Бе о град, чек/ови бр. 34368139 из дат/и од 
Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001898/17

Сто шић Гор да на, Бе о град, чек/ови бр. 34368147 из дат/и од 
Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001899/17

Сто шић Гор да на, Бе о град, чек/ови бр. 34368155 из дат/и од 
Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001900/17

Сто шић Гор да на, Бе о град, чек/ови бр. 34368163 из дат/и од 
Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001901/17

Сто шић Гор да на, Бе о град, чек/ови бр. 34368171 из дат/и од 
Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001902/17

Сто шић Гор да на, Бе о град, чек/ови бр. 34368180 из дат/и од 
Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001903/17

Сто шић Гор да на, Бе о град, чек/ови бр. 34368198 из дат/и од 
Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001904/17

Сто шић Гор да на, Бе о град, чек/ови бр. 34368201 из дат/и од 
Банкe По штан ске ште ди о ни це а.д.  05/001905/17

Га здић Не над, При бој, чек/ови бр. 0000187534748 из дат/и 
од Вој во ђан ске бан ке а.д.  05/001906/17

Си мић Ма ри ја, Ра дље во, чек/ови бр. 0000131103350 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001907/17

Ар сић Да ни је ла, Бе о град, чек/ови бр. 0000145793816 из-
дат/и од Ban ca In te sa a.d.  05/001908/17

– ДО КУ МЕН ТИ ОСИ ГУ РА ВА ЈУ ЋИХ ДРУ ШТА ВА –
Жи ва но вић Бо ја на, Зве зда ра, по ли са/е по ли са жи вот ног оси-

гу ра ња, бр. 3173898 из да та/е од Vi e ner Stad tische.  06/000489/17
Ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње а.д.о. ГФО Сом бор, Сом-

бор, по ли са/е ОБ-136 НБ, бр. 14309631, 14309649, 20236042, 
20604212, 20604533, 21987114, 22245458 из да та/е од Ком па ни је 
Ду нав оси гу ра ња а.д.о. ГФО Сом бор.  06/000490/17

Ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње а.д.о. ГФО Сом бор, Сом бор, 
до да так уз по ли су ауто од го вор но сти ОМВ-АК-03 бр. 00114832, 
001148800, 00114881, 00114886 из да та/е од Ком па ни је Ду нав 
оси гу ра ња а.д.о. ГФО Сом бор.  06/000491/17

Ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње а.д.о. ГФО Сом бор, Сом бор, 
зе ле на/е кар та/е бр. 05651134, 05651135, 05945458, 05973862, 
05959566 из да та/е од Ком па ни је Ду нав оси гу ра ња а.д.о. ГФО 
Сом бор.  06/000492/17

Ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње а.д.о. ГФО Сом бор, Сом бор, 
по ли са/е оба ве зног оси гу ра ња пут ни ка ОБ-084, бр. 00124813, 
00124814, 00124815, 00103058 из да та/е од Ком па ни је Ду нав оси-
гу ра ња а.д.о. ГФО Сом бор.  06/000493/17

Ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње а.д.о. ГФО Сом бор, Сом бор, 
по ли са/е ауто бо нус плус ОБ-539, бр. 00509451 из да та/е од Ком-
па ни је Ду нав оси гу ра ња а.д.о. ГФО Сом бор.  06/000494/17

Ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње а.д.о. ГФО Сом бор, Сом бор, по-
ли са/е пут нич ко здрав стве но оси гу ра ње ПЗО, бр. 01235184 из да та/е 
од Ком па ни је Ду нав оси гу ра ња а.д.о. ГФО Сом бор.  06/000495/17

Ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње а.д.о. ГФО Сом бор, Сом-
бор, по ли са/е имо ви не – фи зич ка ли ца ОС-1/ФЛ, бр. 00627517, 
00627518, 00627519 из да та/е од Ком па ни је Ду нав оси гу ра ња 
а.д.о. ГФО Сом бор.  06/000496/17

Га ће ша Ми лош, Бе о град, по ли са/е жи вот ног оси гу ра ња, бр. 
3508645 из да та/е од Ge ne ra li osi gu ra nja Sr bi ja a.d.o.  06/000497/17

Сто ја но вић Пре драг, Ја го ди на, по ли са/е жи вот ног оси гу ра ња, 
бр. 42273883 из да та/е од Wi e ner Städtische osi gu ra nja.  06/000498/17

– ЈАВ НЕ ИС ПРА ВЕ ОСНОВ НИХ ШКО ЛА –
Пав ков Ми ли вој, Вр шац, све до чан ство/а о за вр ше ном V 

раз ре ду ОШ „Вук Ка ра џић” у Вр шцу.  07/001225/17
Пав ков Ми ли вој, Вр шац, све до чан ство/а o за вр ше ном VI 

раз ре ду ОШ „Вук Ка ра џић” у Вр шцу.  07/001226/17
Пав ков Ми ли вој, Вр шац, све до чан ство/а о за вр ше ном VII 

раз ре ду ОШ „Вук Ка ра џић” у Вр шцу.  07/001227/17
Ба раћ Да вид, Ле по са вић, ђач ка књи жи ца II ци клу са ОШ 

„Ле по са вић” у Ле по са ви ћу.  07/001228/17
Ма ти је вић Урош, Ро ге, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ 

„Еми ли ја Осто јић” у По же ги.  07/001229/17
Бо жо вић Не ма ња, По же га, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ 

„Еми ли ја Осто јић” у По же ги.  07/001230/17
То па ло вић Ни ко ла, По же га, све до чан ство/а VII раз ре да 

ОШ „Еми ли ја Осто јић” у По же ги.  07/001231/17
Ба јић Сан дра, По же га, све до чан ство/а VII раз ре да ОШ 

„Еми ли ја Осто јић” у По же ги.  07/001232/17
Јан ко вић Сте фан, Мла де но вац, све до чан ство/а VI раз ре да 

ОШ „Мом чи ло Жи во ји но вић” у Мла де нов цу.  07/001233/17
Са здов ски Ан дреа, Бе о град, све до чан ство/а VI разредa ОШ 

„Вук Ка ра џић” у Бе о гра ду.  07/001234/17
Оре шко вић Па вле, Ниш, ђач ка књи жи ца II ци клу са основ-

ног обра зо ва ња ОШ „Сте фан Не ма ња” у Ни шу.  07/001235/17
Ми ла но вић Вук, Но ви Бе о град, све до чан ство/а VI раз ре да 

ОШ „Мар ко Оре шко вић” у Бе о гра ду.  07/001236/17
Ви дић Не бој ша, Ки кин да, све до чан ство/а о за вр ше ном 

основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу ОШ „Вук Ка ра џић” у Ки кин ди.
  07/001237/17
Ми лен ко вић До ми ни ка, Ра ча, све до чан ство/а ОШ „Ка ра-

ђор ђе” у Ра чи, дел. бр. 825 од 21.6.1989.  07/001238/17
Јо ва но вић Со ња, Ин ђи ја, све до чан ство/а ОШ „Јо ван По по-

вић” у Ин ђи ји.  07/001239/17
Пе тро вић Мар та, Сме де ре во, све до чан ство/а VI раз ре да 

ОШ „Све ти Са ва” у Сме де ре ву, дел. бр. 465/16 од 20.6.2015.
  07/001240/17
Љу бе но вић Ра дој ка, Су бо ти ца, све до чан ство/а ОШ “Ста-

ни мир Вењ ко вић Зе ле Бој ник “  Ла по тин це.  07/001241/17
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Јо ви чић Ма ри ја, Зе мун, све до чан ство/а ОШ „Или ја Бир ча-

нин” у Бе о гра ду.  07/001242/17
Ми ха и ло вић Мар ко, Но ви Бе о град, све до чан ство/а ОШ 

„20. ок то бар” у Бе о гра ду.  07/001243/17
Ра и че вић Ог њен, Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да ОШ 

„Бо ри слав Пе кић” у Бе о гра ду.  07/001244/17
Мај сто ро вић Ми ло љуб, Ча чак, све до чан ство/а о за вр ше-

ном основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу ОШ „Рат ко Ми тро вић” 
у Ла сцу, Оп шти на Кра ље во.  07/001245/17

Јо ван че вић Гор да на, Су бо ти ца, све до чан ство/а VI II раз ре да 
ОШ „Ве жба о ни ца”.  07/001246/17

Јо ван че вић Гор да на, Су бо ти ца, све до чан ство/а ОШ „Ве о-
жба о ни ца” у Су бо ти ци.  07/001247/17

Ла зић Ма те ја, Мла де но вац, све до чан ство/а V раз ре да ОШ 
„Мом чи ло Жи во ји но вић” у Мла де нов цу.  07/001248/17

Ла зић Ма те ја, Мла де но вац, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ 
„Мом чи ло Жи во ји но вић” у Мла де нов цу.  07/001249/17

Ла зић Ма те ја, Мла де но вац, све до чан ство/а VII раз ре да 
ОШ „Мом чи ло Жи во ји но вић” у Мла де нов цу.  07/001250/17

Бо жић Па вле, Но ви Бе о град, све до чан ство/а VII  раз ре да 
ОШ „Ла за Ко стић” у Бе о гра ду.  07/001251/17

Ан дре јев Ва ле ри ја, Бач ка Па лан ка, све до чан ство/а V раз-
ре да ОШ „Вук Ка ра џић” у Бач кој Па лан ци.  07/001252/17

Ву ле тић Ана, Су бо ти ца, све до чан ство/а ОШ „Јо ван Јо ва но-
вић Змај” у Су бо ти ци.  07/001253/17

Мар ко вић Ду шан, Бор, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ „Ду-
шан Ра до вић” у Бо ру, школ ске 2014/15.  07/001254/17

Ми ла но вић Пре драг, Ја го ди на, све до чан ство/а ОШ „Ми лан 
Ми јал ко вић” у Ја го ди ни, школ ске 1982/83.  07/001255/17

Та сић Ан ка, Рај но По ље, све до чан ство/а ОШ „Ра до је До-
ма но вић” у Ма ној лов цу, школ ске 1999/2000.  07/001256/17

Гр ко вић Ти ја на, Бе о град, све до чан ство/а VI раз ре да основ-
ног обра зо ва ња и вас пи та ња ОШ „Дра гој ло Ду дић”.  07/001257/17

Ми ло ше вић Ми ле та, Про во, све до чан ство/а ОШ „Јо ван 
Цви јић” у Де бр цу, школ ске 1981/82.  07/001258/17

Ја ку по вић Ме ри ма, Бе о град, све до чан ство/а ОШ „Ва са Пе-
ла гић” у Ко те жу.  07/001259/17

Аде мо вић Ја сми на, Чу ка ри ца, све до чан ство/а о за вр ше ној 
основ ној шко ли из да то од ОШ „Ује ди ње не на ци је” у Бе о гра ду.

  07/001260/17
Бо жи но вић Ма ја, Мај дан пек, све до чан ство/а ОШ „12. сеп-

тем бар” у Мај дан пе ку.  07/001261/17
То ма нић Урош, Бе о град, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ 

„Сте па Сте па но вић” у Бе о гра ду.  07/001262/17
Пе тро вић Ву кан, Бе о град, све до чан ство/а VII раз ре да ОШ 

„Иво Ан дрић” у Бе о гра ду.  07/001263/17
Ду пљак Фа тих, Но ви Па зар, све до чан ство/а VI раз ре да 

ОШ „Ме ша Се ли мо вић” у Но вом Па за ру.  07/001264/17
Ву ја но вић Фи лип, Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да ОШ 

„Бо ра Стан ко вић” у Бе о гра ду.  07/001265/17
Јан ко вић Ја на, Ниш, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ „Учи-

тељ Та са” у Ни шу.  07/001266/17
Ма рић На ђа, Бач ка Па лан ка, ђач ка књи жи ца II ци клу са 

ОШ „Све ти Са ва” у Бач кој Па лан ци.  07/001267/17
Да ни ло вић Но ко ла, Но ви Сад, све до чан ство/а V и VI раз ре-

да ОШ „Јо жеф Ати ла” у Но вом Са ду.  07/001268/17
Ива ниш Ни ко ла, Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да ОШ 

„Ка ра ђор ђе”.  07/001269/17
Дра го вић Оли вер, Ба ра је во, све до чан ство/а ОШ „Ми ло је 

Па вло вић” у Бе о гра ду, школ ске 1997/98.  07/001270/17
Ди ми три је вић Ми љан, Кру ше вац, све до чан ство/а ОШ 

„Бран ко Ра ди че вић” у Кру шев цу.  07/001271/17
Хо ље вац Дра га на, Ла ћа рак, све до чан ство/а VI раз ре да 

ОШ „Три ва Ви та со вић Ле бар ник” у Ла ћар ку, дел. бр. 283/22 од 
28.6.2016.  07/001272/17

Ђор ђе вић Ни ко ла, До ње Жап ско, све до чан ство/а ОШ „Ра-
до је До ма но вић” у Вра њу.  07/001273/17

Ко ва че вић Јо ван, Гроц ка, све до чан ство/а V и VI раз ред 
основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња ОШ „Ни ко ла Те сла” у Вин чи.

  07/001274/17
Ко ту ро вић Са ња, Кру ше вац, све до чан ство/а ОШ „Ле по са-

вић” у Ле по са ви ћу.  07/001275/17
Си мић Ни ко ла, Ра ди нац, све до чан ство/а о за вр ше ном 

основ ном обра зо ва њу.  07/001276/17
Га јић Све тла на, Да ро са ва, све до чан ство/а ОШ „Слав ко По-

по вић” у Да ро са ви.  07/001277/17
Ма ној ло вић Су за на, Ја го ди на, све до чан ство/а ОШ „Го ран 

Осто јић” у Ја го ди ни, школ ске 1984/85.  07/001278/17
Дуј ко вић Урош, Бе о град, све до чан ство/а VI раз ре да основ-

ног обра зо ва ња и вас пи та ња ОШ „Де спот Сте фан Ла за ре вић”.
  07/001279/17
Та на ско вић Са ша, Гла вин ци, све до чан ство/а ОШ „Ра ди-

слав Ник че вић” у Ма ју ру.  07/001280/17
Ћи рић Ан ђе ла, Бе о град, све до чан ство/а V, VI и VII раз ре да 

основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња ОШ „Вла ди слав Пет ко вић Дис”.
  07/001281/17
Злат ко вић Са ра, Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да основ-

ног обра зо ва ња и вас пи та ња ОШ „Па вле Са вић”.  07/001282/17
Гру јић Да ни јел, Гра бо вац, све до чан ство/а V раз ре да ОШ 

„Јо ван Јо ва но вић Змај” у Обре нов цу.  07/001283/17
Гру јић Да ни јел, Гра бо вац, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ 

„Јо ван Јо ва но вић Змај” у Обре нов цу.  07/001284/17
То до ро вић Ра ди ша, с. Дра ји нац, све до чан ство/а ОШ „До бри ла 

Стам бо лић” у Свр љи гу, дел.бр. 02-146/31 од 17.6.1994.  07/001285/17
Га врић Сми ља на, Ко сто лац, све до чан ство/а V раз ре да ОШ 

„Јо ван Цви јић” у Ко стол цу, школ ске 1986/87.  07/001286/17
Ва си лов Ан дреј, Звеч ка, све до чан ство/а V раз ре да ОШ „Јо-

ван Јо ва но вић Змај” у Обре нов цу – Звеч кој.  07/001287/17
Ми ло са вље вић Пре драг, Ра ти на, све до чан ство/а ОШ „До-

си теј Об ра до вић” у Вр би, школ ске 1986/87.  07/001288/17
Го шо вић Иван, Бе о град, све до чан ство/а ОШ „Ра дој ка Ла-

кић” у Бе о гра ду.  07/001289/17
Сто иљ ко вић Сне жа на, Кру ше вац, све до чан ство/а ОШ 

„Дра го мир Мар ко вић” у Кру шев цу.  07/001290/17

Пу шкаш Иви ца, Ме лен ци, све до чан ство/а ОШ „Др Бо шко 
Вре ба лов” у Ме лен ци ма.  07/001291/17

Де спо то вић Ми ли ца, Бе о град, све до чан ство/а VI раз ре да 
ОШ „Иси до ра Се ку лић”.  07/001292/17

Ста но је вић Алек сан дар, Бе о град, све до чан ство/а VI раз ре-
да ОШ „Фи лип Ви шњић” у Бе о гра ду.  07/001293/17

Ва сић Урош, Кру ше вац, све до чан ство/а V раз ре да ОШ „Ве-
ли зар Стан ко вић Кор ча гин” у Ве ли ком Ши ље гов цу.  07/001294/17

Ми ле но вић Алек сан дар, Сме де ре во, све до чан ство/а ОШ 
„Др Јо ван Цви јић” у Сме де ре ву.  07/001295/17

Ма нић Ле на, Но ви Бе о град, ђач ка књи жи ца ОШ „Краљ 
Алек сан дар I” у Бе о гра ду.  07/001296/17

Те гел ти ја Ми ли ца, Го спо ђин ци, све до чан ство/а V, VI, VII и 
VI II раз ре да ОШ „Жар ко Зре ња нин” у Го спо ђин ци ма.  07/001297/17

Дра ги че вић Лу ка, Обре но вац, све до чан ство/а V раз ре да 
ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” у Обре нов цу.  07/001298/17

То шко вић Па вле, Кра ље во, све до чан ство/а о за вр ше ном VI 
раз ре ду ОШ „Све то зар Мар ко вић” у Кра ље ву.  07/001299/17

Јо ва но вић Ми ха и ло, Бе о град, све до чан ство/а V pазреда 
ОШ „1300 Ка пла ра” у Бе о гра ду.  07/001300/17

Мар ко вић Ни ко ла, Бе о град, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ 
„Бо ра Стан ко вић”.  07/001301/17

Ба јић Та ма ра, Но ви Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да ОШ 
„На де жда Пе тро вић”.  07/001302/17

Ста ни шић Мар ко, Кра гу је вац, ђач ка књи жи ца II ци клу са 
ОШ „Све то зар Мар ко вић” у Кра гу јев цу.  07/001303/17

Стој ме но вић Со ња, Ле ба не, све до чан ство/а ОШ „Пе тар Та-
сић” у Ле сков цу.  07/001304/17

Тра ја лов Не ма ња, Ко виљ, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ 
„Ла за Ко стић” у Ко ви љу.  07/001305/17

Цве јић Вик тор, Бе о град, све до чан ство/а VI раз ре да основ ног 
обра зо ва ња и вас пи та ња ОШ „Јо ван Ми о дра го вић”.  07/001306/17

Ги гић Мар ко, Чу ка ри ца, ђач ка књи жи ца ОШ „Вук Ка ра џић”.
  07/001307/17
Мар ко вић Ми на, Сур ду ли ца, све до чан ство/а VI раз ре да 

ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” у Сур ду ли ци.  07/001308/17
Је кић Ан ђе ли ја, Бе о град, све до чан ство/а VI разредa ОШ 

„Бо ра Стан ко вић” у Бе о гра ду.  07/001309/17
Ман дић Ми ња, Бе о град, све до чан ство/а VI раз ре да основ-

ног обра зо ва ња и вас пи та ња ОШ „Да ни ло Киш”.  07/001310/17
Ко вацс Ка ро ли на, Све то зар Ми ле тић, све до чан ство/а ОШ 

„Брат ство-је дин ство” у Све то зар Ми ле ти ћу, школ ске 1997/98.
  07/001311/17
Јо ван Ре бић, Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да ОШ „Сте-

ван Сре мац” у Бор чи.  07/001312/17
Ми ло ше вић Мар ко, Бе о град, све до чан ство/а VII раз ре да 

ОШ „Иво Ан дрић” у Бе о гра ду.  07/001313/17
Ни ко лић Емил, По же га, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ 

„Еми ли ја Осто јић” у По же ги, школ ске 2014/15.  07/001314/17
Пе тро вић Гор да на, Но ви Сад, све до чан ство/а о за вр ше ној 

ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” у Срем ској Ка ме ни ци.  07/001315/17
Да ри је вић Ду ши ца, Ча чак, све до чан ство/а о за вр ше ном о 

основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу ОШ „Бра ни слав Пе тро вић” у 
Сла ти ни, Ча чак.  07/001316/17

Уј ка но вић Ме ди на, Но ви Па зар, све до чан ство/а VI раз ре да 
ОШ „Ри фат Бур џе вић Тр шо”.  07/001317/17

Уј ка но вић Ме ди на, Но ви Па зар, све до чан ство/а VII раз ре-
да ОШ „Ри фат Бур џе вић Тр шо”.  07/001318/17

До ма зет  Ми ли ца, Бе о град, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ 
„Јо ван Сте ри ја По по вић”.  07/001319/17

Ста нић Вук, Зе мун, ђач ка књи жи ца ОШ „Гор ња ва рош” 
Зе му ну.  07/001320/17

Ми ло ва но вић Ива, Чу ка ри ца, све до чан ство/а V раз ре да 
ОШ „Јо сиф Пан чић” у Бе о гра ду.  07/001321/17

Бо го вац Ан дреа, Ри пањ, све до чан ство/а VI раз ре да „Вој во-
да Пут ник” у Рип њу.  07/001322/17

Ра ке тић Не над, Мла де но вац, све до чан ство/а VI раз ре да 
ОШ „Ко ста Ђу кић” у Мла де нов цу.  07/001323/17

Ај ду ко вић Урош, Бе о град, све до чан ство/а V разредa ОШ 
„Иво Ан дрић” у Бе о гра ду.  07/001324/17

Бу ла то вић Мар ко, Бе о град, ђач ка књи жи ца II ци клу са ОШ 
„Иво Ан дрић” у Бе о гра ду.  07/001325/17

Ко ва че вић Ду шко, Ужи це, све до чан ство/а VII раз ре да Пр ве 
основ не шко ле „Краљ Пе тар Дру ги” у Ужи цу.  07/001326/17

То до ро вић Ог њен, Кра ље во, све до чан ство/а о за вр ше ном 
VI раз ре ду ОШ „Све то зар Мар ко вић” у Кра ље ву.  07/001327/17

Ту бић Алек са, Но ви Сад, све до чан ство/а VII раз ре да ОШ 
„Ва са Ста јић” у Но вом Са ду.  07/001328/17

Ми ли во је вић Алек са, Но ви Бе о град, ђач ка књи жи ца ОШ 
„Краљ Алек сан дар Пр ви”.  07/001329/17

То мић Ни ко ли на, Обре но вац, све до чан ство/а VII раз ре да 
ОШ „Јо ван Јо ва но вић Змај” у Обре нов цу.  07/001330/17

Не шко вић Стан ко, Ки кин да, све до чан ство/а о за вр ше ном 
основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу ОШ „Све ти Са ва” у Ки кин ди.

  07/001331/17
Пре са но вић Ву ка шин, Гроц ка, све до чан ство/а V раз ре да 

ОШ „Алек са Шан тић”.  07/001332/17
Ре са но вић Ву ка шин, Гроц ка, све до чан ство/а V раз ре да ОШ 

„Алек са Шан тић”.  07/001333/17
Не шко вић Мар ко, Ки кин да, све до чан ство/а о за вр ше ном 

основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу ОШ „Све ти Са ва” у Ки кин ди.
  07/001334/17
Пе рић Дра ган, Ки кин да, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ 

„Вук Ка ра џић” у Ки кин ди.  07/001335/17
Ђу рић Та тја на, Ра та ри, све до чан ство/а V раз ре да ОШ „Јо-

ван Јо ва но вић Змај” у Обре нов цу.  07/001336/17
Ан тић Ми ле ва, Бе о град, све до чан ство/а о за вр ше ној ОШ 

„Вук Ка ра џић” у Рип њу.  07/001337/17
Па вло вић Ни ко ла, Те ме рин, све до чан ство/а V раз ре да ОШ 

„До си теј Об ра до вић” у Но вом Са ду, школ ске 2015/2016.
  07/001338/17
Јев те вић Алек сан да ра, Ча чак, све до чан ство/а V раз ре да 

ОШ „Бра ни слав Пе тро вић” у Сла ти ни, Ча чак.  07/001339/17
Ја ко вље вић Са ра, Чу ка ри ца, ђач ка књи жи ца II ци клу са 

обра зо ва ња ОШ „Ује ди ње не на ци је” у Бе о гра ду.  07/001340/17

Ра до ва но вић Не да, Кра гу је вац, све до чан ство/а VII раз ре да 
ОШ „Све то зар Мар ко вић” у Кра гу јев цу.  07/001341/17

Цви је тић Ми лош, Па ли лу ла, све до чан ство/а V разредa ОШ 
„Сте ван Сре мац” у Бор чи.  07/001342/17

То до ро вић Не ве на, Бе о град, све до чан ство/а V и VI раз ре да 
ОШ „Ми о драг Ма тић” у Бе о гра ду.  07/001343/17

Јо ва но вић Ни ко ла, По же га, све до чан ство/а V раз ре да ОШ 
„Еми ли ја Осто јић” у По же ги, школ ске 2012/13.  07/001344/17

Јо ва но вић Ни ко ла, По же га, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ 
„Еми ли ја Осто јић” у По же ги, школ ске 2013/14.  07/001345/17

Ибра им Ђул те на, Зе мун, све до чан ство/а ОШ „Су тје ска” у 
Зе му ну.  07/001346/17

Јо ва но вић Дар ко, Гроц ка, ђач ка књи жи ца од I до V раз ре да 
ОШ „Ми ћа Стој ко вић” у Пу дар ци ма.  07/001347/17

Пе јо вић Ди на, Оџа ци, све до чан ство/а VI раз ре да ОШ „Ми-
ро слав Ан тић” у Оџа ци ма, дел. бр. 03-125-10/2015 од 26.6.2015.

  07/001348/17
Па вло вић Уна, Кра гу је вац, све до чан ство/а VII раз ре да ОШ 

„Иван Ми лу ти но вић” у Бе о гра ду.  07/001349/17
Ђу ров Ђор ђе, Ме две ђа, све до чан ство/а V раз ре да ОШ 

„Сте ван Син ђе лић” у Ве ли ком По по ви ћу.  07/001350/17

– ЈАВ НЕ ИС ПРА ВЕ СРЕД ЊИХ ШКО ЛА –
Шо мо ђи Ро берт, Бај мок, ди пло ма сред ње Тех нич ке шко ле 

МЕШЦ у Су бо ти ци.  08/003887/17
Жив ко вић Жи ки ца, Бе о град, ди пло ма Гим на зи јЕ у Ла за-

рев цу.  08/003888/17
Де ли ба шић Ди ја на, Вр бас, све до чан ство/а I, II, III и IV раз ре-

да сред ње Ме ди цин ске шко ле „До си теј Об ра до вић” у Но вом Са ду.
  08/003889/17
Ву ко тић Ива на, Бе о град, ди пло ма сред ње Тр го вач ке шко ле 

у Бе о гра ду, смер тр го вац.  08/003890/17
Срећ ко вић Сте фан, Мла де но вац, све до чан ство/а I раз ре да 

Тех нич ке шко ле у Мла де нов цу.  08/003891/17
Ми лу ти но вић Мла ден, Кур шу мли ја, ди пло ма Тех нич ке 

шко ле „15. мај” у Про ку пљу, школ ске 2000/01.  08/003892/17
Бла го је вић Бу ку ми ро вић Ви о ле та, Пеј ко вац, ди пло ма Тех-

нич ке шко ле „15. мај” у Про ку пљу, школ ске 1991/92.  08/003893/17
То до ро вић Ве сна, Ра ко ви ца, ди пло ма По ли тех нич ке ака де-

ми је Но ви Бе о град, сред ње Ту ри стич ке шко ле у Бе о гра ду, де ло-
вод ни бр. 02-233/12.  08/003894/17

Шор маз Ири на, Бе о град, ди пло ма сред ње Тех нич ке шко ле 
за ди зајн ко же у Бе о гра ду.  08/003895/17

Илић Фи лип, Но ви Бе о град, ди пло ма IV сте пе на По ли тех-
ни ке-шко ле за но ве тех но ло ги је у Бе о гра ду.  08/003896/17

Ко ва че вић Не над, Но ви Бе о град, ди пло ма Са о бра ћај но-
техничкe школe Зе мун.  08/003897/17

Не дељ ков Во јин, Но ви Кне же вац, ди пло ма Тех нич ке шко-
ле у Ки кин ди.  08/003898/17

Пе тро вић Сте фан, Ча чак, ди пло ма Гим на зи је у Чач ку.
  08/003899/17
Дур ко вић Ми о драг, Пе тро ва ра дин, све до чан ство/а I раз ре-

да сред ње Mашинске шко ле у Но вом Са ду.  08/003900/17
Дур ко вић Ми о драг, Пе тро ва ра дин, све до чан ство/а II раз ре-

да сред ње Mашинске шко ле у Но вом Са ду.  08/003901/17
Дур ко вић Ми о драг, Пе тро ва ра дин, све до чан ство/а III раз-

ре да сред ње Mашинске шко ле у Но вом Са ду.  08/003902/17
Дур ко вић Ми о драг, Пе тро ва ра дин, ди пло ма сред ње 

Mашинске шко ле у Но вом Са ду.  08/003903/17
Је зди ми ро вић Бра ни сла ва, Но ви Сад, све до чан ство/а I раз ре да 

Eкономске шко ле „Све то зар Ми ле тић” у Но вом Са ду.  08/003904/17
Др ча Ми лош, Илан џа, све до чан ство/а III раз ре да ШЦ „Ни-

ко ла Те сла” у Вр шцу.  08/003905/17
Бо жи но вић Ма ја, Мај дан пек, све до чан ство/а I, II, III и IV 

раз ре да Гим на зи је „Ми ле Ар се ни је вић Бан де ра” у Мај дан пе ку.
  08/003906/17
Ожват Ан дре ас, Ки сач, ди пло ма сред ње Ма шин ске шко ле 

у Но вом Са ду.  08/003907/17
Цвет ко вић Дра го слав, Ниш, ди пло ма Сред ње умет нич ке 

шко ле у Ни шу, школ ске 1980/81.  08/003908/17
Шу ње ва рић Ра де, Бу ра ђа, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Но-

вој Ва ро ши, школ ске 2007/08.  08/003909/17
Ме дић Ива на, Вр бас, ди пло ма ССШ „4. ју ли” у Вр ба су, 

дел. бр. 834/5 од 14.6.2012.  08/003910/17
Ан тић Ср ђан, Сме де рев ска Па лан ка, ди пло ма ХТП „Жи ки-

ца Дам ња но вић” у Сме де рев ској Па лан ци, школ ске 1998/99.
  08/003911/17
Је вре мо вић Је ле на, Па ра ћин, ди пло ма Тех но ло шке шко ле у 

Па ра ћи ну, школ ске 2009/10.  08/003912/17
Ми ло са вље вић Ми о драг, Бе о град, ди пло ма сред ње Уго сти-

тељ ско-ту ри стич ке шко ле у Бе о гра ду.  08/003913/17
Га ври ло вић Зо ран, Па ра ћин, ди пло ма Еко ном ско-тр го вин-

ске шко ле у Па ра ћи ну, школ ске 1981/82.  08/003914/17
Ми ја тов Ма ри ја, Зре ња нин, ди пло ма Сред ње ме тал ске шко-

ле „Ва са Јан ков” у Зре ња ни ну, школ ске 1989/90.  08/003915/17
Еко ном ско тр го вин ска шко ла, Ку ла, уве ре ње о по ло же ном 

спе ци ја ли стич ком ис пи ту – ку вар спе ци ја ли ста, дел. бр. 2598 од 
13.2.2017, на име Го ра на Сав ко вић.  08/003916/17

Мрк шић Ми о драг, Бе о град, ди пло ма Че твр те гим на зи је у 
Бе о гра ду.  08/003917/17

Ни ки то вић Жељ ко, При бој, ди пло ма МЕТ шко ле у При бо-
ју, школ ске 2007/08.  08/003918/17

Мар ко вић Је ле на, Љу бо ви ја, ди пло ма Сред ње шко ле „Вук 
Ка ра џић” у Љу бо ви ји, школ ске 1978/79.  08/003919/17

Ва сић Љу би ца, Су бо ти ца, ди пло ма По љо при вред не шко ле 
са до мом уче ни ка у Фу то гу.  08/003920/17

Мар ко вић Не ма ња, Бе о град, ди пло ма Гим на зи је „Цр њан ски”.
  08/003921/17
Ђор ђе вић Мла ден ка, Ле по са вић, ди пло ма IV сте пе на 

Сред ње шко ле „Ни ко ла Те сла” у Ле по са ви ћу, школ ске 1980/81.
  08/003922/17
Пун гул На та ша, Зре ња нин, све до чан ство/а I раз ре да По љо-

при вред не шко ле у Зре ња ни ну.  08/003923/17
Пун гул На та ша, Зре ња нин, све до чан ство/а II раз ре да По-

љо при вред не шко ле у Зре ња ни ну.  08/003924/17
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Пун гул На та ша, Зре ња нин, све до чан ство/а III раз ре да По-

љо при вред не шко ле у Зре ња ни ну.  08/003925/17
Пе тров Ја го да, Но ви Кне же вац, ди пло ма Ме ди цин ске шко-

ле, школ ске 1979/80.  08/003926/17
Ми ја и ло вић Ра до мир, До ње Ви до во, ди пло ма Еко ном ско-

тр го вин ске шко ле у Па ра ћи ну, школ ске 2006/07.  08/003927/17
Ив ко вић Алек сан дра, Шид, ди пло ма Сред ње шко ле дру-

штве них де лат но сти – Гим на зи је „Иво Ло ла Ри бар” у Срем ској 
Ми тро ви ци, дел. бр. 247 од 8.6.1992.  08/003928/17

Ре лић Ми ла, Сом бор, ди пло ма Гим на зи је „Вељ ко Пе тро-
вић” у Сом бо ру.  08/003929/17

Рај да Алек сан дра, Влај ко вац, ди пло ма Еко ном ско-тр го-
вин ске шко ле „До си теј Об ра до вић” у Али бу на ру, де. бр. 03-5-
235/2000 од 19.6.2000.  08/003930/17

Ми ле тић Ми лан, Љиг, ди пло ма Сред ње шко ле „Хи ља ду 
три ста ка пла ра” у Љи гу, школ ске 2005/06.  08/003931/17

Ада мов Пе ри ца, Еле мир, ди пло ма По љо при вред не шко ле 
у Зре ња ни ну.  08/003932/17

До ве дан Ми лош, Мар тин ци, ди пло ма IV сте пе на СТШ 
„Ни ко ла Те сла” у Срем ској Ми тро ви ци.  08/003933/17

Ђу рић Љу бо мир, Ти тел, ди пло ма Сред ње тех нич ке шко ле 
„Ми ле ва Ма рић” у Ти те лу.  08/003934/17

Ђу кић Дра шко, По же га, ди пло ма Гим на зи је „Све ти Са ва” 
у По же ги, школ ске 2001/02.  08/003935/17

Жар ко вић Игор, Па ли лу ла, ди пло ма Шко ле за ма шин ство и 
умет нич ке за на те „Тех но-арт” у Бе о гра ду.  08/003936/17

Влај ки но вић Та тја на, Вр шац, све до чан ство/а IV раз ре да 
По љо при вред не шко ле „Вр шац” у Вр шцу.  08/003937/17

Мла де но вић Јо ван ка, Бе о град, ди пло ма Пр ве зе мун ске 
гим на зи је.  08/003938/17

Ма тић Не над, Ла за ре вац, све до чан ство/а III раз ре да Са о-
бра ћај но-тех нич ке шко ле у Зе му ну, смер во зач мо тор них во зи ла.

  08/003939/17
Ма тић Не над, Ла за ре вац, ди пло ма Са о бра ћај но-тех нич ке 

шко ле у Зе му ну, смер во зач мо тор них во зи ла.  08/003940/17
Ку бу ро вић Ве сна, Ужи це, Ме ди цин ске шко ле у Ужи цу, по-

твр да о по ло же ном др жав ном ис пи ту бр. 4746/1.  08/003941/17
Лу кић /Бу ди мир/ Ве ро љуб, Ко жу ар, све до чан ство/а I раз ре да 

МОЦ „Ра до је Да кић” у Ра ко ви ци, школ ске 1974/75.  08/003942/17
Лу кић /Бу ди мир/ Ве ро љуб, Ко жу ар, све до чан ство/а II раз ре да 

МОЦ „Ра до је Да кић” у Ра ко ви ци, школ ске 1975/76.  08/003943/17
Лу кић /Бу ди мир/ Ве ро љуб, Ко жу ар, све до чан ство/а III раз ре да 

МОЦ „Ра до је Да кић” у Ра ко ви ци, школ ске 1976/77.  08/003944/17
Лу кић /Бу ди мир/ Ве ро љуб, Ко жу ар, све до чан ство/а IV раз ре да 

МОЦ „Ра до је Да кић” у Ра ко ви ци, школ ске 1977/78.  08/003945/17
Лу кић /Бу ди мир/ Ве ро љуб, Ко жу ар, ди пло ма МОЦ „Ра до је 

Да кић” у Ра ко ви ци, школ ске 1977/78.  08/003946/17
Пу шић Ма ја, Обре но вац, све до чан ство/а I раз ре да Тех нич-

ке шко ле „Бу да Да ви до вић” у Обре нов цу.  08/003947/17
Са ди ку Бе ким, Но ви Сад, ди пло ма Сред ње ма шин ске шко-

ле у Но вом Са ду.  08/003948/17
Жи ва но вић Ми лан, Звеч ка, ди пло ма ОЦ „Бу да Да ви до вић” 

у Обре нов цу.  08/003949/17
Са кић Ви то мир, Алек сан дро вац, ди пло ма о за вр ше ној ПХШ 

„Др Ђор ђе Ра дић” у Кра ље ву, смер ве те ри нар ски тех ни чар.
  08/003950/17
Га ле тин Ср ђан, Зре ња нин, ди пло ма Сред ње шко ле „22. ок-

то бар” у Жа бљу, школ ске 2006/07.  08/003951/17
Ми ли чић Сне жа на, Ки кин да, све до чан ство/а I раз ре да 

Гим на зи је „Ду шан Ва си љев” у Ки кин ди.  08/003952/17
Ми ли чић Сне жа на, Ки кин да, све до чан ство/а II раз ре да 

Гим на зи је „Ду шан Ва си љев” у Ки кин ди.  08/003953/17
Ми ли чић Сне жа на, Ки кин да, све до чан ство/а III раз ре да 

Гим на зи је „Ду шан Ва си љев” у Ки кин ди.  08/003954/17
Ми ли чић Сне жа на, Ки кин да, све до чан ство/а IV раз ре да 

Гим на зи је „Ду шан Ва си љев” у Ки кин ди.  08/003955/17
Ми ли чић Сне жа на, Ки кин да, ди пло ма Гим на зи је „Ду шан 

Ва си љев” у Ки кин ди.  08/003956/17
Мар ја но вић Љи ља на, Сом бор, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле 

„Др Ру жи ца Рип” у Сом бо ру, школ ске 2011/12.  08/003957/17
Илић Вла ди ца, Ниш, све до чан ство/а I раз ре да Пре храм бе-

но-хе миј ске шко ле „Рат ко Пав лпвић” у Ни шу, школ ске 1997/98, 
смер пе кар.  08/003958/17

Илић Вла ди ца, Ниш, све до чан ство/а II раз ре да Пре храм бе-
но-хе миј ске шко ле „Рат ко Па вло вић” у Ни шу, школ ске 1998/99, 
смер пе кар.  08/003959/17

Илић Вла ди ца, Ниш, све до чан ство/а III раз ре да Пре-
храм бе но-хе миј ске шко ле „Рат ко Па вло вић” у Ни шу, школ ске 
1999/2000, смер пе кар.  08/003960/17

Илић Вла ди ца, Ниш, ди пло ма Пре храм бе но-хе миј ске шко-
ле „Рат ко Па вло вић” у Ни шу, смер пе кар.  08/003961/17

Ба јић Дра ган, Но ви Бе о град, ди пло ма Ауто ме ха ни чар ске 
шко ле у Зе му ну, бр. 2234 од 15.06.1982.  08/003962/17

Ста ни шић Јо ви ца, Ве тер ник, све до чан ство/а I и II раз ре да 
сред ње Ма шин ске шко ле у Но вом Са ду.  08/003963/17

Фар каш Мар ги та, Фу тог, ди пло ма сред ње Хе миј ске шко ле 
„Па вле Са вић” у Но вом Са ду.  08/003964/17

Бра го је вић Дра шко, Кра ље во, уве ре ње о за вр ше ној МТШ 
„14. ок то бар” у Кра ље ву, смер пре ци зни ме ха ни чар, из да то 
школ ске 1987/88.  08/003966/17

Зе че вић Сне жа на, Бе о град, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле 
Зве зда ра.  08/003967/17

Ра ич ко вић Ми лош, Но ви Бе о град, све до чан ство/а I раз ре да 
Тех нич ке шко ле Но ви Бе о град.  08/003968/17

Ра ич ко вић Ми лош, Но ви Бе о град, све до чан ство/а II раз ре-
да Тех нич ке шко ле Но ви Бе о град.  08/003969/17

Ра ич ко вић Ми лош, Но ви Бе о град, све до чан ство/а III раз ре-
да Тех нич ке шко ле Но ви Бе о град.  08/003970/17

Кр сма но вић Стра хи ња, Обре но вац, све до чан ство/а I раз ре-
да По љо при вред но хе миј ске шко ле у Обре нов цу.  08/003971/17

Мак си мо вић Да ни ца, Бе га љи ца, ди пло ма Сред ње шко ле 
Гроц ка.  08/003972/17

Ри стић Кон стан тин, Ста ри град, ди пло ма Уго сти тељ ско-
ту ри стич ке шко ле у Бе о гра ду.  08/003973/17

Лин до Бо бан, Обре но вац, ди пло ма III сте пе на Тех нич ке 
шко ле „Бу да Да ви до вић” у Обре нов цу.  08/003974/17

Фи ли по вић Сан дра, Ча чак, ди пло ма Сред ње ме ди цин ске 
шко ле „Бе о град”.  08/003975/17

Са вић Ду шан, Ка лу ђе ри ца, ди пло ма III сте пе на Сред ње за-
нат ске шко ле у Бе о гра ду.  08/003976/17

Chok we Han ning to xi Jun go, Бе о град, ди пло ма Ме ди цин ске 
шко ле Зве зда ра.  08/003977/17

Ми тро вић Ми ло ван, Кло кот, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле у 
Ве ли ком Ро по то ву.  08/003978/17

Те шић Ду шан, Ло зни ца, све до чан ство/а I раз ре да Сред ње 
шко ле „Све ти Са ва” у Ло зни ци.  08/003979/17

Те шић Ду шан, Ло зни ца, све до чан ство/а II раз ре да Сред ње 
шко ле „Све ти Са ва” у Ло зни ци.  08/003980/17

Те шић Ду шан, Ло зни ца, све до чан ство/а III раз ре да Сред ње 
шко ле „Све ти Са ва” у Ло зни ци.  08/003981/17

Ка ње вац Па вле, Бе о град, све до чан ство/а I раз ре да Пе те бе-
о град ске гим на зи је.  08/003982/17

Те шић Ду шан, Ло зни ца, све до чан ство/а IV раз ре да Сред ње 
шко ле „Све ти Са ва” у Ло зни ци.  08/003983/17

Пин тач Или ја, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Сме-
де ре ву.  08/003984/17

Ка ње вац Па вле, Бе о град, све до чан ство/а II раз ре да Пе те 
бе о град ске гим на зи је.  08/003985/17

Ни ко лић Дра ган, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Сме де ре ву.  08/003986/17

Ка ње вац Па вле, Бе о град, све до чан ство/а III раз ре да Пе те 
бе о град ске гим на зи је.  08/003987/17

Мар тић Је ле на, Сме де ре во, све до чан ство/а III раз ре да Тех-
нич ке шко ле у Сме де ре ву.  08/003988/17

Ка ње вац Па вле, Бе о град, све до чан ство/а IV раз ре да Пе те 
бе о град ске гим на зи је.  08/003989/17

Вра ње ше вић Го ран, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Сме де ре ву.  08/003990/17

Ка ње вац Па вле, Бе о град, ди пло ма Пе те бе о град ске гим на зи је.
  08/003991/17
Бо жо вић Ми лан, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 

Сме де ре ву.  08/003992/17
Сте фа но вић Иван, Ру мен ка, ди пло ма ЕТШ „Ми хај ло Пу-

пин” у Но вом Са ду.  08/003993/17
Ри стић Вук, Сме де ре во, све до чан ство/а IV раз ре да Тех нич-

ке шко ле у Сме де ре ву.  08/003994/17
Ри стић Вук, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Сме де ре ву.
  08/003995/17
Сто ји ће вић Ни ко ла, Бе о град, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 

Сме де ре ву.  08/003996/17
Сте ва но вић Вла дан, Сме де ре во, све до чан ство/а IV раз ре да 

Тех нич ке шко ле у Сме де ре ву.  08/003997/17
Сте ва но вић Вла дан, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке шко ле 

у Сме де ре ву.  08/003998/17
Јо ва но вић Мар ко, Ло зни ца, ди пло ма Сред ње еко ном ске 

шко ле у Ло зни ци.  08/003999/17
Бран ко вић Дар ко, Обре но вац, све до чан ство/а I раз ре да 

Тех нич ке шко ле „Бу да Да ви до вић” у Обре нов цу.  08/004000/17
Бран ко вић Дар ко, Обре но вац, све до чан ство/а II раз ре да 

Тех нич ке шко ле „Бу да Да ви до вић” у Обре нов цу.  08/004001/17
Ми лен ко вић Зо ран, Стар че во, ди пло ма Ма шин ске шко ле у 

Пан че ву, дел. бр. 6/90 од 7.6.1990.  08/004002/17
Бран ко вић Дар ко, Обре но вац, све до чан ство/а III раз ре да 

Тех нич ке шко ле „Бу да Да ви до вић” у Обре нов цу.  08/004003/17
Бран ко вић Дар ко, Обре но вац, све до чан ство/а IV раз ре да 

Тех нич ке шко ле „Бу да Да ви до вић” у Обре нов цу.  08/004004/17
Пет ко вић Зо ран, Бе о град, ди пло ма Тех нич ке шко ле ГСП у 

Бе о гра ду.  08/004005/17
Бран ко вић Дар ко, Обре но вац, ди пло ма IV сте пе на Тех нич-

ке шко ле „Бу да Да ви до вић” у Обре нов цу, тех ни чар ма шин ске 
енер ге ти ке.  08/004006/17

Ма рић Јо ва на, Ин ђи ја, ди пло ма Гим на зи је у Ин ђи је, школ-
ске 2002/03.  08/004007/17

Мар ко вић Ми ле на, Ћу при ја, ди пло ма Гим на зи је у Ћу при-
ји, школ ске 2006/07.  08/004008/17

Ко нић Ни ко ла, Ло зни ца, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Ло зни-
ци, школ ске 2008/09.  08/004010/17

Ша бић Ка та ри на, Бе о град, све до чан ство/а I и II раз ре да Тре-
ће бе о град ске гим на зи је – Гим на зи је „Све ти Са ва”.  08/004011/17

Ша бић Ка та ри на, Бе о град, све до чан ство/а III и IV раз ре-
да Обра зов ног цен тра дрв не ин ду стри је „Мом чи ло По по вић 
Озрен”.  08/004012/17

Обре но вић Игор, Бе о град, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле 
„Ча чак” у Чач ку.  08/004013/17

Бран ко вић Дар ко, Обре но вац, ди пло ма III сте пе на 
Tехничке шко ле „Бу да Да ви до вић” у Обре нов цу, ме ха ни чар тер-
мо е нер гет ских по стро је ња.  08/004014/17

Тон шић Ми лош, Зе мун, све до чан ство/а I разредa 
Mашинско техничкe школe „Змај” у Зе му ну.  08/004015/17

Тон шић Ми лош, Зе мун, све до чан ство/а II разредa 
Mашинско техничкe школe „Змај” у Зе му ну.  08/004016/17

Тон шић Ми лош, Зе мун, све до чан ство/а III разредa 
Mашинско техничкe школe „Змај” у Зе му ну.  08/004017/17

Ни ко лић Ни ко ла, Кру ше вац, ди пло ма Гим на зи је у Кру шев цу.
  08/004018/17
Тон шић Ми лош, Зе мун, све до чан ство/а IV разредa 

Mашинско техничкe школe „Змај” у Зе му ну.  08/004019/17
Ни ко лић Ни ко ла, Кру ше вац, све до чан ство/а I раз ре да Гим-

на зи је у Кру шев цу.  08/004020/17
Ни ко лић Ни ко ла, Кру ше вац, све до чан ство/а II раз ре да 

Гим на зи је у Кру шев цу.  08/004021/17
Ни ко лић Ни ко ла, Кру ше вац, све до чан ство/а III раз ре да 

Гим на зи је у Кру шев цу.  08/004022/17
Ни ко лић Ни ко ла, Кру ше вац, све до чан ство/а IV раз ре да 

Гим на зи је у Кру шев цу.  08/004023/17
Ми лић Оли ве ра, Сме де рев ска Па лан ка, ди пло ма IV сте пе на 

Сред ње шко ле „Жи ки ца Дам ња но вић” у Сме де рев ској Па лан ци.
  08/004024/17

Па влов Ива на, Ко вин, ди пло ма сред ње По љо при вред не 
шко ле „Јо сиф Пан чић” у Пан че ву.  08/004025/17

Ми лу ти но вић Дра го слав, Бе о град, ди пло ма сред ње Ме ди-
цин ске шко ле у Бе о гра ду.  08/004026/17

Ро го вић Сне жа на, Ари ље, ди пло ма СШ „Љу бо Ми ћић” у 
По же ги, пре храм бе ни тех ни чар.  08/004027/17

Си ља но вић Мла ден, Бе о град, ди пло ма III сте пе на Дрв но 
пре ра ђи вач ке шко ле „Мом чи ло По по вић Озрен” у Бе о гра ду.

  08/004028/17
До ган џић Бла го је, Ра до ва ње, све до чан ство/а IV раз ре да 

Тех нич ке шко ле „Ни ко ла Те сла” у Ве ли кој Пла ни.  08/004029/17
Ми лић Бо бан, Ниш, ди пло ма V сте пе на Тр го вин ске шко ле 

у Ни шу, ор га ни за тор ра да у про дав ни ци.  08/004030/17
Цвет ко вић Алек сан дар, Кру ше вац, све до чан ство/а III раз-

ре да Гим на зи је у Кру шев цу.  08/004031/17
Гу то вић Јан ко, Бе о град, све до чан ство/а III раз ре да Гим на-

зи је „Ми лош Цр њан ски” у Бе о гра ду.  08/004032/17
Рож Бо рис, Па лић, све до чан ство/а I раз ре да Ма шин ске, елек-

тро тех нич ке и са о бра ћај не сред ње шко ле у Су бо ти ци.  08/004033/17
Рож Бо рис, Па лић, све до чан ство/а II раз ре да Ма шин ске, елек-

тро тех нич ке и са о бра ћај не сред ње шко ле у Су бо ти ци.  08/004034/17
Рож Бо рис, Па лић, све до чан ство/а III раз ре да Тех нич ке 

шко ле у Су бо ти ци.  08/004035/17
Ра до са вље вић Ма ри ја, Ча чак, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле 

у Чач ку.  08/004036/17
Кра ји но вић Ја сми на, Вр шац, ди пло ма По љо при вред не 

шко ле „Вр шац” у Вр шцу.  08/004037/17
Пу љић Са не ла, При шти на, све до чан ство/а III раз ре да Еко-

ном ско тр го вин ске шко ле у При шти ни.  08/004038/17
Пу љић Са не ла, При шти на, све до чан ство/а IV раз ре да Еко-

ном ско тр го вин ске шко ле у При шти ни.  08/004039/17
Пу љић Са не ла, При шти на, ди пло ма Еко ном ско тр го вин ске 

шко ле у При шти ни.  08/004040/17
Ми лић Сте фан, Бе о град, све до чан ство/а I раз ре да Пр ве 

еко ном ске шко ле у Бе о гра ду.  08/004041/17
Ми лен ко вић Је ле на, Но ви Бе о град, све до чан ство/а I раз ре-

да Два на е сте гим на зи је у Бе о гра ду.  08/004042/17
Ми лић Сте фан, Бе о град, све до чан ство/а II раз ре да Пр ве 

еко ном ске шко ле у Бе о гра ду.  08/004043/17
Ми лић Сте фан, Бе о град, све до чан ство/а III раз ре да Пр ве 

еко ном ске шко ле у Бе о гра ду.  08/004044/17
Ми лић Сте фан, Бе о град, све до чан ство/а IV раз ре да Тех-

нич ке шко ле у Обре нов цу.  08/004045/17
То шић Љу би ша, Пан че во, ди пло ма сред ње Бро дар ске шко-

ле у Бе о гра ду.  08/004046/17
Ми лић Сте фан, Бе о град, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Обре-

нов цу.  08/004047/17
Ра до ва но вић Ве сна, По жа ре вац, све до чан ство/а III раз ре-

да Ме ди цин ске шко ле у По жа рев цу, дел бр. 184/26 од 19.6.1992.
  08/004048/17
Ра до ва но вић Ве сна, По жа ре вац, све до чан ство/а IV раз ре да 

Ме ди цин ске шко ле у По жа рев цу, дел бр. 32/26 од 7.6.1993.
  08/004049/17
Илић Не бој ша, Бој ник, ди пло ма Тех нич ке шко ле „Бо шко 

Кр стић” у Бој ни ку, дел. бр. 04-41/9.  08/004050/17
Бо го ми ро вић Ива на, Ше то ње, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле 

у По жа рев цу, дел. бр. 40 од 29.05.2001.  08/004051/17
Клин ко Го ран, Пан че во, ди пло ма средњe Пољопривреднe 

школe „Јо сиф Пан чић” у Пан че ву, обра зов ног про фи ла тех ни чар 
по љо при вред не ме ха ни за ци је.  08/004052/17

Ма рин ко вић Го ран, Кра гу је вац, ди пло ма Пр ве тех нич ке 
шко ле у Кра гу јев цу.  08/004053/17

Ђор ђе вић Жи во мир, Но ви Ба нов ци, све до чан ство/а III раз-
ре да Тех нич ке шко ле са до мом уче ни ка „Ни ко ла Те сла” у Ко-
стол цу.  08/004054/17

Ђор ђе вић Жи во мир, Но ви Ба нов ци, ди пло ма Тех нич ке шко-
ле са до мом уче ни ка „Ни ко ла Те сла” у Ко стол цу.  08/004055/17

Жи ва ди но вић Иван, Алек сан дро вац, све до чан ство/а II раз ре-
да ЕТШ „Ни ко ла те сла” у Ни шу, школ ске 2002/03.  08/004056/17

Пе тро вић Ми о драг, Па ра ћин, ди пло ма Еко ном ско-тр го вин-
ске шко ле у Па ра ћи ну, школ ске 1985/86.  08/004057/17

Гал фи Ил ди ко, Бе чеј, ди пло ма Еко ном ско-тр го вин ске шко-
ле у Бе че ју, школ ске 1989/90.  08/004058/17

Жи ва ди но вић Иван, Алек сан дро вац, све до чан ство/а IV раз-
ре да ЕТШ „Ни ко ла Те сла” у Ни шу, школ ске 2004/05.  08/004059/17

Бје ли вук Да ни е ла, Ру мен ка, ди пло ма сред ње Са о бра ћај не 
шко ле „Пин ки” у Но вом Са ду.  08/004060/17

Га јић Све тла на, Да ро са ва, све до чан ство/а III раз ре да Сред-
ње тек стил не шко ле у Аран ђе лов цу.  08/004061/17

Га јић Све тла на, Да ро са ва, ди пло ма Сред ње тек стил не шко-
ле у Аран ђе лов цу.  08/004062/17

Га јић Све тла на, Да ро са ва, све до чан ство/а III раз ре да Тех-
нич ке шко ле ру дар ство у Ла за рев цу.  08/004063/17

Га јић Све тла на, Да ро са ва, ди пло ма Тех нич ке шко ле ру дар-
ство у Ла за рев цу.  08/004064/17

Ша рић Ми лан, Но ви Бе о град, све до чан ство/а I, II и III 
разредa Политехничкe академијe „Hови Бе о град”.  08/004066/17

Вук че вић Та ма ра, Бе о град, ди пло ма сред ње Ар хи тек тон-
ско тех нич ке шко ле.  08/004067/17

Гуц Ми ран да, Ку ла, ди пло ма III сте пе на Еко ном ско-тр го-
вин ске шко ле у Ку ли, школ ске 2008/09.  08/004068/17

Алем пи је вић Ана, Кра гу је вац, ди пло ма Дру ге тех нич ке 
шко ле у Кра гу јев цу.  08/004069/17

Здрав ко вић Ми ро љуб, Ниш, ди пло ма ЕТШ „Ни ко ла Те сла” у 
Ни шу, смер тех ни чар за еми си о не уре ђа је и про мо пре дај ни ке, 1981.

  08/004070/17
Ста мен ко вић Са ња, Но ви Бе о град, ди пло ма IV сте пе на Хе-

миј ско-пре храм бе но тех но ло шке шко ле у Бе о гра ду.  08/004071/17
Са вић Је ле на, Ћу при ја, ди пло ма Гим на зи је у Па ра ћи ну.
  08/004072/17
Та сић Зо ра на, Де ро ње, све до чан ство/а I раз ре да Тех нич ке 

шко ле у Оџа ци ма, школ ске 2015/16.  08/004073/17
Бра ло вић Оли ве ра, Ча чак, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Чач ку.
  08/004074/17
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Јо вић Ја дран ка, До ња Ли ва ди ца, све до чан ство/а III раз ре да 

Тех нич ке шко ле „Ни ко ла Те сла” у Ве ли кој Пла ни.  08/004075/17
По ки ми ца Зо ри ца, По жа ре вац, све до чан ство/а III раз ре да 

По љо при вред не шко ле са до мом уче ни ка „Со ња Ма рин ко вић” у 
По жа рев цу.  08/004076/17

Ка пор Ана, Па ли лу ла, ди пло ма сред ње Гра ђе вин ско 
техничкe школe у Бе о гра ду.  08/004077/17

Ор лић Су за на, Бе о град, ди пло ма Еко ном ске шко ле „Ра ко-
ви ца” у Бе о гра ду.  08/004078/17

Си мић  Ми лан, Угри нов ци, све до чан ство/а I раз ре да Тех-
нич ке шко ле „Но ви Бе о град”.  08/004079/17

Ди нић Алек сан дар, Ра ко ви ца, ди пло ма IV сте пе на Хе миј-
ско-пре храм бе но тех но ло шке шко ле у Бе о гра ду.  08/004080/17

Мар ко вић Не ма ња, Бе о град, ди пло ма Же ле знич ко тех нич-
ке шко ле у Бе о гра ду.  08/004081/17

Бу хач Зо ран, Бе о град, ди пло ма Гра фич ке шко ле у Бе о гра ду.
  08/004082/17
Ми лен ко вић Љи ља на, Бе о град, све до чан ство/а III раз ре да 

ОЦ „17. ок то бар” у Гроц кој.  08/004083/17
Ми лен ко вић Љи ља на, Бе о град, све до чан ство/а IV раз ре да 

ОЦ „17. ок то бар” у Гроц кој.  08/004084/17
Жу гић Ана, Про ку пље, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле у Про-

ку пљу.  08/004085/17
Ма ро вац Есад, Но ви Па зар, све до чан ство/а IV раз ре да 

сред ње Ко жар ско тек стил не шко ле у Бе о гра ду.  08/004086/17
Ма ро вац Есад, Но ви Па зар, ди пло ма сред ње Ко жар ско тек-

стил не шко ле у Бе о гра ду.  08/004087/17
Ми ла но вић Жељ ко, Лу ко во, све до чан ство/а II раз ре да Гим-

на зи је у Кур шу мли ји, школ ске 2014/15.  08/004088/17
По чек Де јан, Но ви Сад, ди пло ма Гим на зи је „Јо ван Јо ва но-

вић Змај” у Но вом Са ду.  08/004089/17
Ср би но вић На та ша, Бе о град, ди пло ма Обра зов ног цен тра дрв-

не ин ду стри је „Мом чи ло По по вић Озрен” у Бе о гра ду.  08/004090/17
Пи са рић Не ма ња, Зе мун, ди пло ма Тех нич ке шко ле „Змај” 

у Зе му ну.  08/004091/17
То мић Дра га на, Кра ље во, све до чан ство/а о за вр ше ном III 

раз ре ду ТШ „Ни ко ла Те сла” у Оби ли ћу, из да то 1996.  08/004092/17
Јо ва но вић Ива на, Гроц ка, све до чан ство/а I раз ре да Хе миј-

ско пре храм бе но тех но ло шке шко ле у Бе о гра ду.  08/004093/17
Три фу но вић Ми лош, Ла за ре вац, ди пло ма Тех нич ке шко ле 

„Ко лу ба ра” у Ла за рев цу.  08/004094/17
Ва сић Вој кан, Свр љиг, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле „Др 

Ми лен ко Ха џић” у Ни шу, смер ме ди цин ска се стра – тех ни чар.
  08/004096/17
Ми ло је вић Кри сти на, Алек си нац, све до чан ство/а I раз ре да 

Ме ди цин ске шко ле „Др Ми лен ко Ха џић” у Ни шу, смер ме ди-
цин ска се стра – вас пи тач, школ ске 2013/14.  08/004097/17

Шу ту ло вић Алек сан дар, Не ре сни ца, ди пло ма Ме ди цин ске 
шко ле у По жа рев цу, школ ске 2015/16.  08/004098/17

Лов че вић Гор да на, Ко сто лац, све до чан ство/а IV раз ре да 
Ме ди цин ске шко ле у По жа рев цу, школ ске 1980/81.  08/004099/17

Ћу ли брк Ми лан, Ру ма, ди пло ма Тех нич ке шко ле „Ми лен ко 
Бр зак – Уча” у Ру ми, школ ске 1989/90.  08/004100/17

Ми ли ће вић Ива на, Но ви Бе о град, ди пло ма Пр ве бе о град-
ске гим на зи је у Бе о гра ду.  08/004101/17

Ден ко вић Фи лип, Бе ла Цр ква, ди пло ма Тех нич ке шко ле 
„Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 2009/10.  08/004102/17

Би гин Ја дран ка, Но ва Цр ња, ди пло ма шко ле „Ду шан Ва си-
љев” у Ки кин ди.  08/004103/17

Ми ку лић Ни ко ла, Ве ли ка Гре да, ди пло ма Тех нич ке шко ле 
„Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 2002/03.  08/004104/17

Слав ко вић Ка та ри на, Бе о град, све до чан ство/а I раз ре да 
Сред ње ме ди цин ске шко ле „Бе о град” у Бе о гра ду.  08/004105/17

Слав ко вић Ка та ри на, Бе о град, све до чан ство/а II раз ре да 
Сред ње ме ди цин ске шко ле „Бе о град” у Бе о гра ду.  08/004106/17

Ра до са вље вић Ни ко ла, Бе ла Цр ква, све до чан ство/а I раз-
ре да Тех нич ке шко ле „Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 
2008/09.  08/004107/17

Слав ко вић Ка та ри на, Бе о град, све до чан ство/а III раз ре да 
Сред ње ме ди цин ске шко ле „Бе о град” у Бе о гра ду.  08/004108/17

Ра до са вље вић Ни ко ла, Бе ла Цр ква, све до чан ство/а II раз ре да 
Тех нич ке шко ле „Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 2009/10.

  08/004109/17
Слав ко вић Ка та ри на, Бе о град, све до чан ство/а IV раз ре да 

Сред ње ме ди цин ске шко ле „Бе о град” у Бе о гра ду.  08/004110/17
Ра до са вље вић Ни ко ла, Бе ла Цр ква, све до чан ство/а III раз-

ре да Тех нич ке шко ле „Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 
2012/13.  08/004111/17

Ра до са вље вић Ни ко ла, Бе ла Цр ква, све до чан ство/а IV раз-
ре да Тех нич ке шко ле „Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 
2014/15.  08/004112/17

Ра до са вље вић Ни ко ла, Бе ла Цр ква, ди пло ма Тех нич ке шко-
ле „Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 2014/15.  08/004113/17

Ле о ни дас Ма за ран, Гре бе нац, ди пло ма Тех нич ке шко ле 
„Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 2002/03.  08/004114/17

Ге ор ги јев ски Игор, Бе ла Цр ква, ди пло ма Тех нич ке шко ле 
„Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 1995/96.  08/004115/17

Ми хај ло вић Дра ган, Бе ла Цр ква, ди пло ма Тех нич ке шко ле 
„Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 1987/88.  08/004116/17

Ва сић Вла ди ца, Цр ве на Цр ква, све до чан ство/а III раз-
ре да Тех нич ке шко ле „Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 
1988/89.  08/004117/17

Стој ко вић Сла ђа на, Бе ла Цр ква, све до чан ство/а I раз ре-
да Тех нич ке шко ле „Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 
1979/80.  08/004118/17

Стој ко вић Сла ђа на, Бе ла Цр ква, све до чан ство/а II раз-
ре да Тех нич ке шко ле „Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 
1980/81.  08/004119/17

Стој ко вић Сла ђа на, Бе ла Цр ква, ди пло ма Тех нич ке шко ле 
„Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 1980/81.  08/004120/17

Во тип ка Да во рин, Бе ла Цр ква, уве ре ње во зач мо тор них во-
зи ла – ин струк тор за „B” ка те го ри ју из да то од Тех нич ке шко ле 
„Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 2000/01.  08/004121/17

Во тип ка Да во рин, Бе ла Цр ква, уве ре ње во зач мо тор них во-
зи ла – ин струк тор за „C” ка те го ри ју из да то од Тех нич ке шко ле 
„Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 2000/01.  08/004122/17

Во тип ка Да во рин, Бе ла Цр ква, уве ре ње во зач мо тор них во-
зи ла – ин струк тор за „E” ка те го ри ју из да то од Тех нич ке шко ле 
„Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 2000/01.  08/004123/17

Ђор ђе вић Да ли бор, Бе ла Цр ква, ди пло ма Тех нич ке шко ле 
„Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 1990/91.  08/004124/17

Па вло вић Па ун, Бе о град, све до чан ство/а I раз ре да ЕТШ 
„Ни ко ла Те сла” у Бе о гра ду.  08/004125/17

Па вло вић Па ун, Бе о град, све до чан ство/а II раз ре да ЕТШ 
„Ни ко ла Те сла” у Бе о гра ду.  08/004126/17

Па вло вић Па ун, Бе о град, све до чан ство/а III раз ре да ЕТШ 
„Ни ко ла Те сла” у Бе о гра ду.  08/004127/17

Па вло вић Па ун, Бе о град, све до чан ство/а IV раз ре да ЕТШ 
„Ни ко ла Те сла” у Бе о гра ду.  08/004128/17

Жи гић Пе ђа, Бе ла Цр ква, ди пло ма Тех нич ке шко ле „Са ва 
Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 2006/07.  08/004129/17

Ми лен ко вић Су за на, Ниш, ди пло ма Гим на зи је „Бо ра Стан-
ко вић” у Ни шу.  08/004130/17

Де ве џи Енис, Бе ла Цр ква, ди пло ма Тех нич ке шко ле „Са ва 
Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 2004/05.  08/004131/17

Ра ки ће вић Зо ран, Бе ла Цр ква, ди пло ма Тех нич ке шко ле 
„Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 1991/92.  08/004132/17

Стр над Ми ро слав, Бе ла Цр ква, ди пло ма Тех нич ке шко ле 
„Са ва Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 2011/12.  08/004133/17

Срет ков Дра ган, Ду бо вац, ди пло ма Тех нич ке шко ле „Са ва 
Мун ћан” у Бе лој Цр кви, школ ске 1987/88.  08/004134/17

Не шић Сло бо дан, Ниш, ди пло ма ЕТШ „Ни ко ла Те сла” у Ни-
шу, смер елек тро ме ха ни чар за по го не, из да та 1983.  08/004135/17

Па вло вић Па ун, Бе о град, ди пло ма ЕТШ „Ни ко ла Те сла” у 
Бе о гра ду.  08/004136/17

Ву ка ди но вић Иван, Суп ње, ди пло ма IV сте пе на.  08/004137/17
Ба је вић Бо бан, Ма јур-Ш, ди пло ма III сте пе на Шко ле „Ко-

ста Абра ше вић” у Шап цу, школ ске 1988/89.  08/004138/17
Ср да но вић Ма ри ја, Сур чин, све до чан ство/а I и II раз ре да 

Ге о ло шке и хи дро ме те о ро ло шке шко ле „Ми лу тимн Ми лан ко-
вић” у Бе о гра ду.  08/004139/17

Ми лен ко вић Ана, Бе о град, све до чан ство/а I разредa 
средњe Ба лет ске шко ле „Лу јо Да ви чо” у Бе о гра ду.  08/004140/17

Пе ри шић Ире на, Ча чак, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле у Чач ку.
  08/004141/17
Ми лен ко вић Ана, Бе о град, све до чан ство/а II разредa 

средњe Ба лет ске шко ле „Лу јо Да ви чо” у Бе о гра ду.  08/004142/17
Ми лен ко вић Ана, Бе о град, све до чан ство/а III разредa 

средњe Ба лет ске шко ле „Лу јо Да ви чо” у Бе о гра ду.  08/004143/17
Ми лен ко вић Ана, Бе о град, ди пло ма средњe Ба лет ске шко-

ле „Лу јо Да ви чо” у Бе о гра ду.  08/004145/17
Де лић  Ива, Ши ма нов ци, ди пло ма Прав но би ро тех нич ке 

шко ле „Де ве ти мај” у Бе о гра ду.  08/004146/17
Ра до ва но вић Сто јан, Ре ко вац, ди пло ма Пр ве тех нич ке шко-

ле у Кра гу јев цу.  08/004147/17
Ми лен ко вић Ана, Бе о град, све до чан ство/а IV раз ре да 

Сред ње ба лет ске шко ле „Лу јо Да ви чо” у Бе о гра ду.  08/004148/17
Мар ко вић Мла ден, Но ви Сад, све до чан ство/а I, II, III и IV 

раз ре да Гра ђе вин ско са о бра ћај не шко ле у При шти ни – Гра ча ни ци.
  08/004149/17
То до ро вић Ву ка ди но вић Го ри ца, Кур шу мли ја, ди пло ма 

Гим на зи је „Ра дош Јо ва но вић Се ља” у Кур шу мли ји, школ ске 
1993/94.  08/004150/17

За рић Ми лој ка, Мач кат, ди пло ма IV сте пе на Тр го вин ско-уго-
сти тељ ске шко ле у Ча је ти ни, дел. бр. 243 од 10.6.1996.  08/004151/17

Три фу но вић Не над, Бор, ди пло ма Ма шин ско-елек тро тех-
нич ке шко ле у Бо ру.  08/004152/17

Ку зма но вић Би ља на, Ша бац, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле 
у Шап цу.  08/004153/17

Ла зо вић Зо ран, Ко сје рић, ди пло ма Обра зов ног цен тра у 
По же ги, школ ске 1984/85.  08/004154/17

Га зи ба ра Дра га на, Пан че во, све до чан ство/а I, II, III и IV 
раз ре да Тех нич ке шко ле „23. мај” у Пан че ву.  08/004155/17

Га зи ба ра Дра га на, Пан че во, ди пло ма Тех нич ке шко ле „23. 
мај” у Пан че ву.  08/004156/17

Ми ло ше вић Не над, Цр вен ка, ди пло ма По љо при вред не 
шко ле у Цр вен ки, школ ске 1997/98.  08/004157/17

Пу ши ца Ма ри ја, Бе о град, ди пло ма Дру ге еко ном ске шко ле 
у Бе о гра ду.  08/004158/17

Лац ма но вић Ми ха е ла, Бе о град, ди пло ма Уго сти тељ ско-ту-
ри стич ке шко ле у Бе о гра ду.  08/004159/17

Цу цак Са фет, Но ви Сад, све до чан ство/а III и IV раз ре да 
ЕТШ „Ми хај ло Пу пин” у Но вом Са ду.  08/004160/17

Цу цак Са фет, Но ви Сад, ди пло ма o за вр ше ној ЕТШ „Ми-
хај ло Пу пин” у Но вом Са ду.  08/004161/17

Вла јић Пе тар, Че ла ре во, ди пло ма сред ње Тех нич ке шко ле 
„9. мај” у Бач кој Па лан ци.  08/004162/17

Ра ди во је вић Урош, Ниш, све до чан ство/а IV раз ре да Пре-
храм бе но хе миј ске шко ле у Ни шу, смер тех ни чар за шти те жи-
вот не сре ди не, школ ске 2015/16 го ди не.  08/004163/17

Ра ди во је вић Урош, Ниш, ди пло ма Пре храм бе но хе миј ске шко-
ле у Ни шу, смер тех ни чар за шти те жи вот не сре ди не.  08/004164/17

То мо вић Не бој ша, Ви та но вац, ди пло ма МТШ „14. ок то-
бар” у Кра ље ву, во зач мо тор ног во зи ла, из да та школ ске 1983/84.

  08/004165/17
Ни ко лић Ду шан, Кру ше вац, ди пло ма Гим на зи је у Кру шев цу.
  08/004166/17
Ка ми џо рац Ива на, Бе о град, ди пло ма о за вр ше ној Шу мар-

ској шко ли у Кра ље ву, смер гра ђе вин ски тех ни чар за ви со ко-
град њу.  08/004167/17

Га рић Бран ка, Но ви Сад, све до чан ство/а II раз ре да сред ње 
Еко ном ске шко ле „Све то зар Ми ле тић” у Но вом Са ду.  08/004168/17

Га рић Пе тар, Но ви Сад, све до чан ство/а II раз ре да сред ње 
Еко ном ске шко ле „Све то зар Ми ле тић” у Но вом Са ду.  08/004169/17

Сто ја но вић Ми лош, До ље вац, ди пло ма Пре храм бе но-хе-
миј ске шко ле у Ни шу, смер пе кар.  08/004170/17

Ми ла но вић Дра га на, Ба нат ско Ве ли ко Се ло, ди пло ма Еко-
ном ско-тр го вин ске шко ле у Ки кин ди.  08/004171/17

Мла де но вић Дра ган, Ниш, све до чан ство/а III раз ре да ЕТШ 
„Ни ко ла Те сла” у Ни шу, школ ске 1985/86.  08/004172/17

Мла де но вић Дра ган, Ниш, све до чан ство/а IV раз ре да ЕТШ 
„Ни ко ла Те сла” у Ни шу, школ ске 1986/87.  08/004173/17

То до ров Ка та ри на, Ра до је во, све до чан ство/а III раз ре да 
Сред ње шко ле „Ђу ра Јак шић” у Срп ској Цр њи.  08/004174/17

Ер цег Ди ја на, Обре но вац, ди пло ма Пе те бе о град ске гим на зи је.
  08/004175/17
Ру дан Пе тар, Бе о град, све до чан ство/а о по ло же ном за вр шном 

ис пи ту Школ ског цен тра ГСПА „Бо ра Мар ко вић” у Бе о гра ду.
  08/004176/17
Штат кић Ти ја на, Чу ка ри ца, ди пло ма IV сте пе на Хе миј ско-

пре храм бе но тех но ло шке шко ле у Бе о гра ду.  08/004177/17
Узе лац Го ран, Срем чи ца, ди пло ма Гра ђе вин ско тех нич ке 

шко ле у Бе о гра ду.  08/004178/17
Су бо тић Дра га на, Бе о град, ди пло ма ШЦББХ у Бе о гра ду.
  08/004179/17
Ро сић Ни ко ла, Бе о град, све до чан ство/а I раз ре да сред ње 

Ма шин ске шко ле „Ра до је Да кић” у Бе о гра ду.  08/004180/17
Ма нов ски Да ни је ла, Ки кин да, ди пло ма Еко ном ско-тр го-

вин ске шко ле у Ки кин ди.  08/004181/17
Ву ке лић Ду шка, Ра ко ви ца, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле 

Зве зда ра.  08/004182/17
Бр кљач Ра ди вој, Че ла ре во, ди пло ма сред ње Тех нич ке шко-

ле „9. мај” у Бач кој Па лан ци.  08/004183/17
Ђор ђе вић Јо ва на, Кру ше вац, ди пло ма Гим на зи је у Кру-

шев цу.  08/004184/17
Сту пар  Ти хо мир, Бе о град, ди пло ма Елек тро ма шин ске 

шко ле Зе мун.  08/004185/17
Сто ја но вић Све тла на, Но ви Сад, све до чан ство/а IV раз ре да 

сред ње Ме ди цин ске шко ле „7. април” у Но вом Са ду.  08/004186/17
Ивић Да ни је ла, Бор, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле „Др Ми лен-

ко Ха џић” у Ни шу, смер фи зи о та ра пе ут тех ни чар, школ ске 1998.
  08/004187/17
Па вло вић То ми слав, Ниш, ди пло ма Гим на зи је „Сте ван 

Сре мац” у Ни шу, школ ске 1977.  08/004188/17
Стан ко вић Ду шан, Бе о град, све до чан ство/а I, II, III и IV 

разредa Два на е сте бе о град ске гим на зи је.  08/004189/17
Стан ко вић Ду шан, Бе о град, ди пло ма Два на е сте бе о град ске 

гим на зи је.  08/004190/17
Цви јо вић Ни ко ла, Кру ше вац, ди пло ма Еко ном ско-тр го вин-

ске шко ле у Кру шев цу.  08/004191/17
Ди ми три је вић Ми лош, Кра гу је вац, све до чан ство/а II раз-

ре да По ли тех нич ке шко ле у Кра гу јев цу.  08/004192/17
То до ро вић  Ми лан, Зе мун, ди пло ма Ма шин ске шко ле, мон-

тер кли ма уре ђа ја бр. 731 – 26.08.1983.  08/004193/17
Пи ва ре вић Де јан, Бе о град, ди пло ма Тех нич ке шко ле ГСП у 

Бе о гра ду.  08/004194/17
Ми лу ти но вић Све тла на, Ла за ре вац, ди пло ма ОЦ „Бу да Да-

ви до вић” у Обре нов цу.  08/004195/17
Ка тић Те о до ра, Бе о град, ди пло ма сред ње Гра ђе вин ске шко ле.
  08/004196/17
Ко ља нин Бра ни мир, Но ви Сад, ди пло ма сред ње По љо при-

вред не шко ле.  08/004197/17
Сто ја но вић Ср ђан, Па ли лу ла, ди пло ма сред ње ПКБ По љо-

при вред не шко ле у Кр ња чи, Бе о град.  08/004198/17
Си мић Ду ши ца, Кра гу је вац, ди пло ма Ма шин ско са о бра-

ћај не шко ле „За ста ва” у Кра гу јев цу.  08/004199/17
При ца Ма ри на, Бе о град, ди пло ма Два на е сте бе о град ске 

гим на зи је.  08/004200/17
Сто лић На та ша, Ниш, ди пло ма Гим на зи је „Све то зар Мар-

ко вић” у Ни шу, школ ске 1995/96.  08/004201/17
Ми тро вић Ми лош, Брус, све до чан ство/а I раз ре да Тех нич-

ког цен тра у Кру шев цу.  08/004202/17
Де лић Кри сти на, Бе о град, ди пло ма Пе те еко ном ске шко ле 

у Бе о гра ду.  08/004203/17
Јо ви чић Бра ни слав, Зе мун, све до чан ство/а I раз ре да Ма-

шин ско тех нич ке шко ле „На да Ди мић”, смер елек тро тех ни чар 
ра чу на ра.  08/004204/17

Го леш Ни ко ла, Сом бор, све до чан ство/а III раз ре да Гим на-
зи је „Јо ван Јо ва но вић Змај” у Но вом Са ду.  08/004205/17

Јан ко вић Алек сан дар, Ниш, ди пло ма о по ло же ном за-
вр шном ис пи ту ГТШ „Не и мар” у Ни шу, дел. бр. 07-107/4 од 
12.06.1999.  08/004206/17

Јан ко вић Алек сан дар, Ниш, све до чан ство/а ГТШ „Не и-
мар” у Ни шу, дел. бр. 07-89/4 од 28.05.1999.  08/004207/17

Ко ко вић Ве ли бор, Про ку пље, све до чан ство/а I раз ре да Ме-
ди цин ске шко ле „Др Алек са Са вић” у Про ку пљу.  08/004208/17

Ко ко вић Ве ли бор, Про ку пље, све до чан ство/а II раз ре да Ме-
ди цин ске шко ле „Др Алек са Са вић” у Про ку пљу.  08/004209/17

Ко ко вић Ве ли бор, Про ку пље, све до чан ство/а III раз ре да Ме-
ди цин ске шко ле „Др Алек са Са вић” у Про ку пљу.  08/004210/17

Ко ко вић Ве ли бор, Про ку пље, све до чан ство/а IV раз ре да Ме-
ди цин ске шко ле „Др Алек са Са вић” у Про ку пљу.  08/004211/17

Пе тро вић Ср ђан, Ве ли ка Пла на, ди пло ма Тех нич ке шко ле 
„Ни ко ла Те сла” у Ве ли кој Пла ни.  08/004212/17

Жив ко вић Вељ ко, Бор, све до чан ство/а I раз ре да Ма шин-
ске-елек тро тех нич ке шко ле у Бо ру.  08/004213/17

Жив ко вић Вељ ко, Бор, све до чан ство/а II раз ре да Ма шин-
ске-елек тро тех нич ке шко ле у Бо ру.  08/004214/17

Жив ко вић Вељ ко, Бор, све до чан ство/а III раз ре да Ма шин-
ске-елек тро тех нич ке шко ле у Бо ру.  08/004215/17

Је ла чић Ни ко ла, Ба ња Ко ви ља ча, ди пло ма Гим на зи је „Вук 
Ка ра џић”, школ ске 2008/09.  08/004216/17

Ста ној чић Са ња, По же га, ди пло ма Тех нич ке шко ле у По-
же ги, школ ске 1994/95.  08/004217/17

Ра до ва но вић Дар ко, Гу бе ре вац, ди пло ма Сред ње шко ле у 
Кни ћу.  08/004218/17

Ве се ли но вић Сте ван, Па ра ћин, ди пло ма IV сте пе на Тех-
нич ке шко ле у Ћу при ји.  08/004219/17

Ле о вац Ле он, Ку ла, ди пло ма СТШ „Ми хај ло Пу пин” у Ку-
ли, школ ске 2002/03.  08/004220/17

Ку цур ски Алек сан дар, Вр бас, ди пло ма СТШ „Ми хај ло Пу-
пин” у Ку ли, школ ске 2001/02.  08/004221/17

Ран ко вић Дар ко, Ва ље во, ди пло ма при род но ма те ма тич ког 
сме ра.  08/004222/17
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Пе тро вић Ср ђан, Ве ли ка Пла на, ди пло ма Тех нич ке шко ле 

„Ни ко ла Те сла” у Ве ли кој Пла ни.  08/004223/17

– ЈАВ НЕ ИС ПРА ВЕ ВИ СО КО ШКОЛ СКИХ УСТА НО ВА –
Цвет ко вић Ми о драг, Кра гу је вац, ди пло ма Вој не ака де ми је 

коп не не вој ске у Бе о гра ду, из да та 1969.  09/000581/17
Сан дић Та тја на, Но ви Сад, сту дент ска књи жи ца – ин декс 

Ви ше ме ди цин ске шко ле у Зе му ну, бр. 2874/91.  09/000582/17
Да ни ло вић Је ле на, Зе мун, сту дент ска књи жи ца – ин декс 

Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду, бр. 1238/11.  09/000583/17
Јан ко вић Је ле на, Зе мун, сту дент ска књи жи ца – ин декс Ме-

ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду, бр. 2012/4022.  09/000584/17
Оса то вић Ма ри на, Бе о град, сту дент ска књи жи ца – ин декс 

Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, бр. 1381/12.
  09/000585/17
Ан дрић Ву ка шин, Бе о град, ди пло ма o по ло же ном спе ци-

ја ли стич ком ис пи ту из Ото ри но ла рин го ло ги је, Ме ди цин ски фа-
кул тет, Уни вер зи тет у Бе о град, бр. 12247.  09/000586/17

Сте вић Мил ка, Бе о град, сту дент ска књи жи ца – ин декс Учи-
тељ ског фа кул те та у При зре ну /Ле по са вић/, бр. 38/2010.

  09/000587/17
Ко ва че вић Сла ви ца, Бе о град, ди пло ма Ге о граф ског фа кул-

те та у Бе о гра ду.  09/000588/17
Опа чић Мом чи ло, Бе о град, сту дент ска књи жи ца – ин декс 

Еко ном ског фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, бр. 1230/13.
  09/000589/17
Ра ко њац М. Ми лош, Бе о град, ди пло ма Ме тро по ли тан уни-

вер зи те та у Бе о гра ду – Фа кул те та ин фор ма ци о них тех но ло ги ја, 
бр. ОА-000285 од 23.12.2014.  09/000590/17

Ан ђе лић Мар ко, Кнић, сту дент ска књи жи ца – ин декс Фа-
кул те та ме ди цин ских на у ка у Кра гу јев цу.  09/000591/17

За рић Ве сна, Ки кин да, сту дент ска књи жи ца – ин декс Фи-
ло зоф ског фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 130/03.  09/000592/17

Ја зић Алек сан дар, Бе о град, ди пло ма Фа кул те та по ли тич-
ких на у ка у Бе о гра ду, бр. 1010.  09/000593/17

Гај шек Је ле на, Бе о град, ди пло ма Фа кул те та по ли тич ких 
на у ка у Бе о гра ду, бр. 1111.  09/000594/17

Ри стић Ђор ђе, Ле ско вац, сту дент ска књи жи ца – ин декс 
Високe тех нич ке ма шин ске шко ле стру ков них сту ди ја у Тр сте ни ку.

  09/000595/17
Жу јо вић Алек сан дар, Лај ко вац, сту дент ска књи жи ца – ин декс 

Ве те ри нар ског фа кул те та у Бе о гра ду, бр. 2001/94.  09/000596/17
Осто јић Ми лу тин, Но ви Сад, ди пло ма Вој не ака де ми је 

коп не не вој ске, из да та 1985. у Бе о гра ду.  09/000597/17
Aлексић Алек сан дар, Бе о град, сту дент ска књи жи ца – ин-

декс Бе о град ске по слов не шко ле, Уни вер зи тет у Бе о гра ду, бр. 
2B2/0154/13.  09/000598/17

Мел ник Ми ро слав, Бач ки Пе тро вац, ди пло ма Еко ном ског 
фа кул те та у Су бо ти ци.  09/000599/17

Ди вљак Љи ља на, Срем ска Ми тро ви ца, сту дент ска књи-
жи ца – ин декс Прав ног фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, бр. 
15/1030.  09/000600/17

Осто јић Ма ја, Бе о град, ди пло ма о сте че ном ви шем обра зо-
ва њу из да та од Ви со ке здрав стве не шко ле стру ков них сту ди ја у 
Бе о гра ду.  09/000601/17

Пет ко вић Ан ђе ла, Ниш, сту дент ска књи жи ца – ин декс 
Прав ног фа кул те та у Ни шу, бр. 313/16.  09/000602/17

Бог да но вић Ми лош, Ча чак, сту дент ска књи жи ца – ин декс 
Ви ше шко ле тех нич ких стру ков них сту ди ја у Чач ку, бр. 204/09.

  09/000603/17
Ву ли кић Је ле на, Бе о град, сту дент ска књи жи ца – ин декс Ви-

со ке ту ри стич ке шко ле у Бе о гра ду, бр. 370/2014.  09/000604/17
Ше вић Жељ ко, То по ла, сту дент ска књи жи ца – ин декс Ма-

те ма тич ког фа кул те та у Бе о гра ду, бр. 323/2014.  09/000605/17
Ми јић Да ни е ла, Но ви Сад, сту дент ска књи жи ца – ин декс 

Уни вер зи те та Син ги ду нум у Но вом Са ду, бр. 370489.  09/000606/17
Ма ри но вић Јо ва на, Ча чак, сту дент ска књи жи ца – ин декс 

Тех но ло шко-ме та лур шког фа кул те та Уни вер зи те та у Бе о гра ду, 
бр. 49/16.  09/000607/17

Де спић Ни ко ла, Па ли лу ла, ди пло ма По љо при вред ног фа-
кул те та у Зе му ну, бр. 8378.  09/000608/17

Di ab Mo ha mad, Но ви Сад, сту дент ска књи жи ца – ин декс 
Ме ди цин ског фа кул те та у Но вом Са ду, бр. 664E/13.  09/000609/17

По по вић Ни ко ла, Ко сов ска Ми тро ви ца, сту дент ска књи жи-
ца – ин декс Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер зи те та у При шти ни 
са при вре ме ним се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци, исто ри ја 
умет но сти, бр. 62/13.  09/000610/17

– ПЕ ЧА ТИ –
Удру же ње пен зи о ни са них же ле зни ча ра Ла по ва, Ла по во, 

пе чат окру глог об ли ка, преч ни ка 23 mm, ис пи сан ћи ри лич ним 
тек стом: по обо ду – * ЈП ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЦЕ СР БИ ЈЕ – УДРУ ЖЕ ЊЕ 
ПЕН ЗИ О НИ СА НИХ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА СР БИ ЈЕ; * УДРУ ЖЕ ЊЕ 
ПЕН ЗИ О НИ СА НИХ ЖЕ ЛЕ ЗНИ ЧА РА ЛА ПО ВО, у сре ди ни – 
ло го удру же ња /два кри ла/.  10/000141/17

Скуп шти на стам бе не згра де Зе лен гор ска 4-6, Ниш, пе чат 
окру глог об ли ка ис пи сан ћи ри лич ним тек стом: по обо ду – * 
СКУП ШТИ НА СТАМ БЕ НЕ ЗГРА ДЕ; * ул. Зе лен гор ска бр. 4-6, 
у сре ди ни – НИШ.  10/000142/17

Скуп шти на ста на ра стам бе не згра де, Ми ха и ла Пу пи на 93, 
Но ви Бе о град, Бе о град, пе чат окру глог об ли ка, ис пи сан ћи ри-
лич ним пи смом: СКУП ШТИ НА СТА НА РА СТАМ БЕ НЕ ЗГРА-
ДЕ Ми ха и ла Пу пи на бр. 93 Но ви Бе о град.  10/000144/17

Стам бе на за јед ни ца Те ра зи је 12, СО Ста ри град, пе чат 
окру глог об ли ка, ис пи сан ћи ри ли цом по обо ду пе ча та: ули ца ве-
ли ким сло ви ма Те ра зи је бр. 12  Бе о град, у сре ди ни пе ча та Скуп-
шти на згра де.  10/000145/17

Основ на шко ла „Бран ко Ра ди че вић”, Бре стовц, за вод ни /
от прем ни/ штам биљ, ди мен зи је 54x35 mm,  ис пи сан ћи ри лич ним 
тек стом: грб РС, Ре пу бли ка Ср би ја, Скуп шти на оп шти не Ле ско-
вац,  ОСНОВ НА ШКО ЛА  „Бран ко Ра ди че вић” – Бре сто вац п.о., 
Број ________, ______________го ди на, Бре сто вац.  10/000146/17

Дом здра вља Ку че во, Ку че во, пе чат окру глог об ли ка, преч ни-
ка 32 mm, ис пи сан ћи ри лич ним тек стом: по обо ду – Ре пу бли ка Ср-
би ја, Дом здра вља Ку че во, у дну пе ча та – Ку че во, у сре ди ни – ма ли 
грб Ре пу бли ке Ср би је, ред ни број пе ча та – рим ско I.  10/000147/17

– РА ЗНО –
Пе тро вић Са ша, Сме де рев ска Па лан ка, ме мо риј ска кар ти-

ца ди ги тал ног та хо гра фа за во за ча бр. SRB0000024880000, из да-
та од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја.  11/002210/17

Ка рић Ја сна, Вра чар, по твр да о ис прав но сти уре ђа ја и 
опре ме за по гон во зи ла на ТНГ број 014052-16 К сер. бр. обра-
сца 0288973.  11/002211/17

La ger max Elit te d.o.o., Сиб ни ца, Ре ко вац, до зво ла за ме ђу на-
род ни тран спорт RO 3ZEM 2017 бр. 59349, из да та од Ми ни стар-
ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра стру ку ту ре.  11/002212/17

Ми ла ди но вић Пе тар, Зе мун, до зво ла за упра вља ча мо тор ног 
чам ца бр. 4344/85, из да та од НСС.  11/002213/17

BO NO car, Бе о град, уве ре ње о уво зу бр. 36890-16.
  11/002214/17
BO NO car, Бе о град, уве ре ње о ис пи ти ва њу во зи ла бр. 

7951-16.  11/002215/17
Ран ђе лов Слав че, Про ку пље, по твр да о ис прав но сти уре ђа-

ја и опре ме за по гон во зи ла на теч ни нафт ни гас 034320-13К, се-
риј ски број обра сца 0329847, из да та од Аген ци је за бес бед ност 
са о бра ћа ја.  11/002216/17

Ан ђе лић Ко ста, Че ре вић, пло вид бе на до зво ла рег. бр. 
1111/79, из да та од Луч ке ка пе та ни је Но ви Сад.  11/002217/17

Ми ла но вић Ма ри на, Кру ше вац, по твр да о ис прав но сти 
уре ђа ја и опре ме ѕа по гон во зи ла на теч ни нафт ни гас бр. 019520-
16К, из да та од Ма шин ског фа кул те та у Ни шу.  11/002218/17

Сто ја но вић Ива на, Сом бор, по твр да о ис прав но сти уре ђа-
ја и опре ме за по гон во зи ла на ТНГ број 026582-16К, сер. бр. обр. 
0311076, из да та од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја.  11/002219/17

Bo žic tran sport д.о.о., Но ви Сад, до зво ла за ме ђу на род ни 
јав ни пре воз ства ри A-b за Е3 бр. 354, из да та од Ми ни стар ства 
гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002220/17

Bo žic tran sport д.о.о., Но ви Сад, до зво ла за ме ђу на род ни 
јав ни пре воз ства ри A-B за Е3 бр. 355, из да та од Ми ни стар ства 
гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002221/17

Ka ziczy Zol tan, Но ви Сад, ADR-Cer ti fi kat о струч ној оспо-
со бље но сти во за ча за во зи ла ко ја пре во зе опа сне ма те ри је број 
C05160, из дат од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и 
ин фра струк ту ре РС.  11/002222/17

Пру си на Игор, Но ви Сад, пло вид бе на до зво ла рег. бр. 
NS770B, из да та од Луч ке ка пе та ни је Но ви Сад.  11/002223/17

Са ћи пи Фа рук, Пре ше во, ме мо риј ска кар ти ца ди ги тал ног 
та хо гра фа за во за ча бр. SRB0000018335000, из да та од Аген ци је 
за без бед ност са о бра ћа ја.  11/002224/17

Су бо тић Сла вен ка, Бе о град, ли цен ца од го вор ног из во ђа ча ра-
до ва бр. 400, из да та од Ин же њер ске ко мо ре Ср би је.  11/002226/17

Ka re li Sped d.o.o., Но ви Па зар, до зво ла за ме ђу на род ни 
тран спорт MK b бр. 1214, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар-
ства, са о бра ћа ја и имнфра струк ту ре.  11/002228/17

RDC Com pany d.o.o., Фу тог, до зво ла за ме ђу на род ни тран-
спорт B uni бр. 1339, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002229/17

RDC Com pany d.o.o., Фу тог, до зво ла за ме ђу на род ни тран-
спорт B uni бр. 1340, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002230/17

NP Bal kan-Sped, Но ви Па зар, до зво ла за ме ђу на род ни 
тран спорт BY b бр. 7193757, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002231/17

NP Bal kan-Sped, Но ви Па зар, до зво ла за ме ђу на род ни 
тран спорт BY b бр. 7193758, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002232/17

DA MAKS Paun, Кра гу је вац, до зво ла за ме ђу на род ни тран-
спорт RUS b бр. 782050, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар-
ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002233/17

DA MAKS Paun, Кра гу је вац, до зво ла за ме ђу на род ни тран-
спорт MK – t бр. 296, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002234/17

Ра шко вић Со ња, Но ви Сад, ли цен ца од го вор ног про јек тан-
та хи дро тех нич ких обје ка та и ин ста ла ци ја во до во да и ка на ли-
за ци је, број 300Е37407, из да та од Ин же њер ске ко мо ре Ср би ја.

  11/002235/17
Тр тић Ма рио, Ђур ђе во, уве ре ње о оспо со бље но сти за 

упра вља ча мо тор ног чам ца број 32085 из да та 19.05.2007. од 
Луч ке ка пе та ни је Ти тел.  11/002236/17

Тр тић Ма рио, Ђур ђе во, пло вид бе на до зво ла рег. бр.  32085 
из да та 19.05.2007. од  Луч ке ка пе та ни је Ти тел.  11/002237/17

Ху са рик Ју рај, Ко ва чи ца, тaхографска кар ти ца бр. SRB 
0000014082000, из да та од Ду нав оси гу ра ња.  11/002238/17

Мла де но вић Жи ви слав, Ша бац, ме мо риј ска кар ти ца ди ги-
тал ног та хо гра фа бр. SRB0000038852000, из да та од Аген ци је за 
без бед ност са о бра ћа ја.  11/002239/17

Са бо Мо ни ка, Чан та вир, књи го вод ство и во ђе ње по слов-
них књи га ди пло ма/сер ти фи кат 630 де ло вод ни број IV-1/1694 
из да то 25.12.2008. од ОУЗ Зна ње Зе мун.  11/002240/17

Ђу ро вић Зо ран, Гор њи Ми ла но вац, ме мо риј ска кар ти ца 
ди ги тал ног та хо гра фа бр. SRB0000034058000, из да та од Аген-
ци је за без бед ност са о бра ћа ја.  11/002241/17

NP Bal kan Sped, Но ви Бе о град, до зво ла за ме ђу на род ни 
тран спорт MK b бр. 1048, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар-
ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002242/17

Ву јо вић Ср ђан, Ша бац, де ви зна штед на књи жи ца по ра чу-
ну  број RS35355000320050987289, из да та од Вој во ђан ске бан ке 
а.д., фи ли ја ла Кра ље во.  11/002243/17

Špe di ci ja MMA Trio d.o.o., Ча чак, до зво ла за ме ђу на род ни 
јав ни тран спорт MK b бр. 992, издатa од Ми ни стартства гра ђе-
ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002244/17

Špe di ci ja MMA Trio d.o.o., Ча чак, до зво ла за ме ђу на род ни 
јав ни тран спорт TR b бр. 553856, издатa од  Ми ни стартства гра-
ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002245/17

Dar zal Ko merc d.o.o., Бе о чин, до зво ла за ме ђу на род ни 
тран спорт FIN bt бр. 1749088, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002246/17

Dar zal Ko merc d.o.o., Бе о чин, до зво ла за ме ђу на род ни 
тран спорт KZ bt бр. 344064, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002247/17

За ка ри ја Ма рио, Су бо ти ца, уве ре ње о ис пи ти ва њу во зи ла 
број 030800/17 из да то на обра сцу број  348534  од Аген ци је за 
без бед ност са о бра ћа ја.  11/002248/17

Du nis d.o.o., Фу тог, до зво ла за ме ђу на род ни јав ни пре воз 
ства ри TR-bt бр. 554244, из да та 03.04.2017. од Ми ни стар ства 
гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002249/17

Да зда ре вић Фу ад, Но ви Па зар, кар ти ца за та хо граф број 
SR0000029568000, из да та од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја.

  11/002250/17
Да зда ре вић Фа рис, Но ви Па зар, кар ти ца за та хо граф број 

RS0000029567000, из да та од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа а ја.
  11/002251/17
Ka dir Trans d.o.o., Но ви Па зар, до зво ла за ме ђу на род ни јав ни 

пре воз ства ри TR-bt BP/2017/ бр. 553157, из да та од Ми ни стар ства 
гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002252/17

Ћир јак Ду шан, Сур чин, до зво ла за упра вља ча мо тор ног 
чам ца бр. 11055/97, из да та од НСС.  11/002253/17

Жи во тић Мар ко, Бе о град, до зво ла за упра вља ча мо тор ног 
чам ца број 17304/03 од 12.6.2003, из да та од Луч ке ка пе та ни је 
Но ви Сад.  11/002254/17

SAM-SAM d.o.o., Ча чак, до зво ла за ме ђу на род ни тран-
спорт RO bt бр. 43082, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, 
са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002256/17

Ни ко лић Бран ко, Ка ран, ме мо риј ска кар ти ца за ди ги тал ни 
та хо граф бр. SRB000000547700, из да та од Аген ци је за без бед-
ност са о бра ћа ја.  11/002257/17

Trans Tr na vac d.o.o., Вр њач ка Ба ња, до зво ла за ме ђу на род-
ни тран спорт BG 3 zem бр. 501228, из да та од Ми ни стар ства гра-
ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002258/17

Trans Tr na vac d.o.o., Вр њач ка Ба ња, до зво ла за ме ђу на род-
ни тран спорт GR luc бр. 213, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002259/17

Trans Tr na vac d.o.o., Вр њач ка Ба ња, до зво ла за ме ђу на род-
ни тран спорт GR luc бр. 214, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002260/17

Trans Tr na vac d.o.o., Вр њач ка Ба ња, до зво ла за ме ђу на род-
ни тран спорт HR uni бр. 368, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002261/17

Trans Tr na vac d.o.o., Вр њач ка Ба ња, до зво ла за ме ђу на род-
ни тран спорт KZ bt бр. 343989, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002262/17

Trans Tr na vac d.o.o., Вр њач ка Ба ња, до зво ла за ме ђу на род-
ни тран спорт MK b бр. 1019, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002263/17

Trans Tr na vac d.o.o., Вр њач ка Ба ња, до зво ла за ме ђу на род-
ни тран спорт MK b бр. 1020 из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002264/17

Trans Tr na vac d.o.o., Вр њач ка Ба ња, до зво ла за ме ђу на род-
ни тран спорт MK t бр. 215 из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви нар-
ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002265/17

Trans Tr na vac d.o.o., Вр њач ка Ба ња, до зво ла за ме ђу на род-
ни тран спорт TR bt бр. 553517 из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002266/17

Trans Tr na vac d.o.o., Вр њач ка Ба ња, до зво ла за ме ђу на род-
ни тран спорт TR bt бр. 553518 из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002267/17

Мар ко вић Вла ди мир, Ста ра Па зо ва, АДР сер ти фи кат 
бр.C07001 из дат од Ми ни стар ства гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и 
ин фра струк ту ре.  11/002268/17

Сми ља нић М. Ма ри на, Бе о град, уве ре ње о по ло же ном 
струч ном ис пи ту број 89 од 26.1.2011. из да то од Ми ни стар ства 
здра вља РС.  11/002269/17

Ву ло вић Са во, Но ви Бе о град, по твр да о ис прав но сти уре ђа ја 
и опре ме за по гон во зи ла број 01142-15 К  на обра сцу 0202064, 
из да та од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја.  11/002270/17

Обре но вић Вла ди мир, Кра гу је вац, до зво ла за упра вља ча 
мо тор ног чам ца, из да та Луч ке ка пе та ни је Бе о град.  11/002271/17

Бе ло бра дић Де јан, Па ли лу ла, по твр да о кон тр о ли уград ње 
уре ђа ја за по гон во зи ла на ТНГ бр. 0203501.  11/002272/17

То мић Де јан, Срем ска Ка ме ни ца, по твр да о ис прав но сти 
уре ђа ја и опре ме за по гон во зи ла на ТНГ број 009182-14, од-
штам па на на обра сцу број 0030939, из да та од Аген ци је за без-
бед ност са о бра ћа ја.  11/002273/17

Ra do vić d.o.o., Ча чак, до зво ла за ме ђу на род ни јав ни тран-
спорт BiH 3 ze mlja бр. 245, из да то од Ми ни стартства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002274/17

Јо ва но вић Дра ган, Бе о град, по твр да о ис прав но сти уре ђа-
ја и опре ме за по гон во зи ла на ТНГ број 026354-15К, сер. бр. обр. 
0213499, из да та од Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја.  11/002275/17

Ka re li Sped d.o.o., Но ви Па зар, до зво ла за ме ђу на род ни 
тран спорт MK b 1234, из да та од Ми ни стар ства са о бра ћа ја, гра-
ђе ви нар ср ва и ин фра струк ту ре.  11/002277/17

Еrwin d.o.o., Но ви Па зар, до зво ла за ме ђу на род ни јав ни 
пре воз ства ри GR-b /2017/ бр. 4137, из да та од Ми ни стар ства гра-
ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002278/17

Smi lja nic Ko merc d.o.o., По же га, до зво ла за ме ђу на род ни 
тран спорт TR bt бр. 553884, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002279/17

Smi lja nic Ko merc d.o.o., По же га, до зво ла за ме ђу на род ни 
тран спорт UA t-e5 бр. 453058, из да та од Ми ни стар ства гра ђе ви-
нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре.  11/002280/17

Lu Ji an zhong, Бе о град, по твр да бр. 052578-15К о ис прав-
но сти уре ђа ја и опре ме за по гон во зи ла на КПГ, од штам па на на 
обра сцу бр. 001181.  11/002281/17

Об ра до вић Мла ден, Бе о град, уве ре ње за ис пи ти ва ње ис-
прав но сти во зи ла бр. 1212-16 са обра сца 0178058.  11/002282/17

Гра дић Сло бо дан, Бе ле гиш, уве ре ње о оспо со бље но сти за 
упра вља ча мо тор ног чам ца број 5020/82, из да то од Луч ке ка пе-
та ни је Но ви Сад.  11/002283/17

Са вић Бо јан, Ча чак, ме мо риј ска кар ти ца ди ги тал ног та хо-
гра фа број SRB0000008802000, из да та од Аген ци је за без бед-
ност са о бра ћа ја.  11/002284/17

Ву ја ше вић Мир ко, Ста ји ће во, ме мо риј ска кар ти ца ди ги-
тал ног та хо гра фа за во за ча бр. SRB0000038442000, из да та од 
Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја.  11/002285/17

Лон ча ре вић Зден ко, Без дан, пло вид бе на до зво ла рег. бр. 
BE – 211 А, из да та од Луч ке ка пе та ни је Без дан.  11/002286/17



9. мај 2017. Број 44 31



32 Број 44 9. мај 2017.



9. мај 2017. Број 44 33



34 Број 44 9. мај 2017.



9. мај 2017. Број 44 35



36 Број 44 9. мај 2017.



9. мај 2017. Број 44 37



38 Број 44 9. мај 2017.



9. мај 2017. Број 44 39



40 Број 44 9. мај 2017.



9. мај 2017. Број 44 41



42 Број 44 9. мај 2017.



9. мај 2017. Број 44 43



44 Број 44 9. мај 2017.



9. мај 2017. Број 44 45



46 Број 44 9. мај 2017.



9. мај 2017. Број 44 47



48 Број 44 9. мај 2017.



9. мај 2017. Број 44 49



50 Број 44 9. мај 2017.

1666
На осно ву чла на 49. ст. 1. и 3. За ко на о хе ми ка ли ја ма („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09, 88/10, 92/11, 93/12 и 25/15), 
Ми ни стар по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не до но си

ПРАВИЛНИК

oизменамаидопунамаПравилникаоограничењима
изабранамапроизводње,стављањаупромет

икоришћењахемикалија

Члан 1.
У Пра вил ни ку о огра ни че њи ма и за бра на ма про из вод ње, 

ста вља ња у про мет и ко ри шће ња хе ми ка ли ја („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 90/13, 25/15 и 2/16), у При ло гу 1, Део 1  – Ли ста огра-
ни че ња и за бра на про из вод ње, ста вља ња у про мет и ко ри шће ња 
од ре ђе них опа сних суп стан ци, сме ша или про из во да, Ред ни број 
огра ни че ња и за бра не 5, у ко ло ни Огра ни че ња и за бра не, у тач ки 
4. по сле под тач ке б) до да је се под тач ка в), ко ја гла си:

„в) при род ни гас ко ји је ста вљен у про мет за оп шту упо тре бу, 
под усло вом да кон цен тра ци ја бен зе на оста не ма ња од 0,1% (v/v).”

Ред ни број огра ни че ња и за бра не 6. у ко ло ни Огра ни че ња и 
за бра не, тач ка 1. ме ња се и гла си:

„1. За бра ње на је про из вод ња, ста вља ње у про мет и ко ри шће-
ње ових вла ка на као и про из во да и сме ша ко ји ма су ова влак на 
на мер но до да та. 

Из у зет но од ста ва 1. ове тач ке, до зво ље на је упо тре ба мем-
бра на ко је са др же кри зо тил ко је се на ла зе у уре ђа ји ма за елек тро-
ли зу до 1. ју ла 2025. го ди не, а ко је су би ле у упо тре би пре сту па ња 
на сна гу овог пра вил ни ка, све док се ови уре ђа ји ко ри сте или док 
се мо гу сер ви си ра ти или док се не про на ђе од го ва ра ју ћи ма те ри јал 
за за ме ну ко ји не са др жи азбест на влак на.

 Ли ца ко ја ко ри сте мем бра не из ста ва 2. ове тач ке ду жна су 
да до 31. ја ну а ра сва ке ка лен дар ске го ди не до ста ве ми ни стар ству 
над ле жном за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не по дат ке о ко ли-
чи на ма кри зо ти ла ко ји се ко ри сти у мем бра на ма. 

У ци љу оства ри ва ња зах те ва за без бед ност и здра вље на ра-
ду, ли ца из ста ва 3. ове тач ке ду жна су да обез бе де мо ни то ринг 
еми си ја кри зо ти ла у ва зду ху на зах тев ми ни стар ства над ле жног за 
по сло ве без бед но сти и здра вља на ра ду, а да ми ни стар ству над-
ле жном за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не до ста ве те по дат ке.

Про из во ди и сме ше ко ји са др же азбест на влак на из ста ва 1. 
ове тач ке ко ји су ин ста ли ра ни и/или су би ли у упо тре би пре да ту-
ма сту па ња на сна гу за бра не про из вод ње, мо гу да се ко ри сте док 
не по ста ну от пад или док им не ис тек не сер ви сни пе ри од.”

Ред ни број огра ни че ња и за бра не 23, у ко ло ни Огра ни че ња и 
за бра не, тач ка 2. ме ња се и гла си:

„2. За бра ње но је ко ри шће ње или ста вља ње у про мет у бо ја ма 
са та риф ним бро је ви ма [3208] [3209] у кон цен тра ци ји ко ја је јед-
на ка или ве ћа од 0,1% (m/m) (из ра же но као ме тал ни Cd).

За бо је са та риф ним бро је ви ма [3208] [3209] чи ји је са др жај 
цин ка ве ћи од 10% (m/m) у бо ји, кон цен тра ци ја кад ми ју ма (из ра-
же на као ме тал ни Cd) не сме би ти јед на ка или ве ћа од 0,1% (m/m).

За бра ње но је ста вља ти у про мет обо је не про из во де уко ли ко 
је кон цен тра ци ја кад ми ју ма јед на ка или ве ћа од 0,1% (m/m), (из ра-
же на као ме тал ни Cd) у бо ји обо је ног про из во да.”

По сле ред ног бро ја огра ни че ња и за бра не 46. до да је се ред ни 
број огра ни че ња и за бра не 46а, ко ји гла си:
„46а a) Но нил фе нол

C6H4(OH)C9H19
CAS бр. 25154-52-3
EC бр. 246-672-0

б) Но нил фе нол еток си лат
(C2H4O)nC15H24O

1. За бра ње но је ста вља ње у про мет тек стил них 
про из во да за ко је се мо же прет по ста ви ти да ће се 
пра ти у во ди то ком нор мал ног жи вот ног ци клу са, 
ако са др же ове суп стан це у кон цен тра ци ја ма јед-
на ким или ве ћим од 0,1% (m/m) у том тек стил ном 
про из во ду или би ло ког де ла тек стил ног про из во-
да, по сле 3. фе бру а ра 2021. го ди не.
2. За бра не из тач ке 1. не при ме њу ју се на ста вља-
ње у про мет са на ме ном за по нов но ко ри шће ње 
тек стил них про из во да, као ни на но ве тек стил не 
про из во де про из ве де не ис кљу чи во од ре ци кли ра-
ног тек сти ла ка да се при њи хо вој про из вод њи не 
ко ри сти NPE.
3. За потребе спровођења одредаба из тач. 1. и 
2. под „текстилним производом” подразумева се 
било који недовршени производ, полупроизвод 
или готов производ који се састоји од најмање 
80% (m/m) текстилних влакана, укључујући про-
изводе као што је одећа, модни додаци, текстил за 
ентеријере, влакна, предиво и плетива.”

У Ред ном бро ју огра ни че ња и за бра не 47, ко ло на Огра ни че-
ња и за бра не, по сле тач ке 4. до да ју се тач. 5 –7, ко је гла се:

„5. За бра ње но је ста вља ње у про мет про из во да од ко же ако 
са др же хром VI у кон цен тра ци ји ко ја је јед на ка или ве ћа од 3 mg/
kg (0,0003 % m/m) об ра чу на то на укуп ну ма су су вог де ла ко же.

6. За бра ње но је ста вља ње у про мет про из во да ко ји са др же 
ко жне де ло ве ко ји до ла зе у кон такт са ко жом, ако сва ки од тих 
де ло ва ко же са др жи хром VI у кон цен тра ци ји ко ја је јед на ка или 
ве ћа од 3 mg/kg (0,0003% по те жи ни) об ра чу на то на укуп ну ма су 
су вог де ла ко же.

7. За бра не из тач. 5. и 6. не при ме њу ју се на про из во де ко-
ји су на ме ње ни за по нов но ста вља ње у про мет ко ји су већ би ли 
у про ме ту, од но сно ко ри шће ни у Ре пу бли ци Ср би ји пре 1. ма ја 
2015. го ди не.”

Ред ни број огра ни че ња и за бра не 50, у ко ло ни Огра ни че ња и 
за бра не, ме ња се и гла си:

„1. За бра ње но је ста вља ње у про мет или ко ри шће ње екс тен-
дер уља за про из вод њу пне у ма ти ка или њи хо вих де ло ва ако ова 
уља са др же:

 – ви ше од 1 mg/kg од но сно 0,0001% (m/m) ВаР или
 – ви ше од 10 mg/kg од но сно 0,001% (m/m) свих РАН укуп но.
Стан дард EN 16143:2013 (Нафт ни про из во ди  – Од ре ђи ва ње 

уде ла бен зо(а)пи ре на (BaP) и ода бра них по ли ци клич ких аро ма-
тич них угљо во до ни ка (PAH) у уљи ма за екс трак ци ју  – По сту пак с 
дво стру ким пре чи шћа ва њем теч ном хро ма то гра фи јом и ана ли зом 
GC/MS упо тре бља ва се као тест ме то да за од ре ђи ва ње гра нич них 
вред но сти про пи са них у ста ву 1. ове тач ке.

За кључ но са 23. сеп тем бром 2016. го ди не гра нич не вред но-
сти из ста ва 1. ове тач ке ко ри сте се ако је ма се ни удео екс трак та 
по ли ци клич ких аро ма тич них је ди ње ња (PCA) ма њи од 3% (m/m), 
од ре ђен стан дард ном ме то дом IP346:1998 (Од ре ђи ва ње ко ли чи-
не PCA у не ко ри шће ним ба зним уљи ма за под ма зи ва ње и бен-
зин ским фрак ци ја ма без ас фал те на  – Ме то да екс трак ци је ди ме-
тил сул фок си дом и ме ре ња ин дек са ре фрак ци је), под усло вом да 
про из во ђач од но сно уво зник из ме ри ускла ђе ност са про пи са ним 
гра нич ним вред но сти ма за BaP и PAH, као и од нос из ме ђу из ме-
ре них вред но сти и екс трак та PCA сва ких шест ме се ци, од но сно 
на кон сва ке ве ће про ме не у про це су про из вод ње, у за ви сно сти од 
то га шта је би ло ра ни је. 

2. За бра ње но је ста вља ње у про мет пне у ма ти ка и про тек то-
ра за пне у ма ти ке ако са др же екс тен дер уља чи ји са стој ци пре ла зе 
гра нич не вред но сти на ве де не у тач ки 1.

Ако је у је ди ње њи ма вул ка ни зо ва не гу ме ко ли чи на Bay pro-
tons ма ња од 0,35% сма тра се да је ис пу њен услов о про пи са ним 
гра нич ним вред но сти ма за са др жај ВаР и РАН.

Са др жај Bay pro tons ме ри се и об ра чу на ва пре ма SRPS ISO 
21461 (вул ка ни зо ва на гу ма  – од ре ђи ва ње аро ма тич но сти уља у је-
ди ње њи ма вул ка ни зо ва не гу ме).

3. Из у зет но од тач ке 2. до зво ље но је ста вља ње у про мет ре-
про тек то ва них пне у ма ти ка ако њи хов про тек тор не са др жи екс-
тен дер уља чи ји са стој ци пре ла зе гра нич не вред но сти на ве де не у 
тач ки 1.

4. За бра ње но је ста вља ње у про мет про из во да на ме ње них за 
оп шту упо тре бу ако би ло ко ји њи хов гу ме ни или пла стич ни део 
ко ји до ла зи у ди рек тан, про ду же ни или крат ко роч ни кон такт са 
људ ском ко жом или усном ду пљом под нор мал ним или ра зум-
но пред ви ди вим усло ви ма ко ри шће ња, са др жи ви ше од 1 mg / kg 
(0,0001 % m/m) би ло ког PAH на ве де ног под овим ред ним бро јем 
огра ни че ња и за бра не.

У ове про из во де при па да ју, из ме ђу оста лог:
 – спорт ска опре ма (као што су би ци кли, голф шта по ви, ре-

ке ти);
 –  по су ђе за до ма ћин ство (ко ли ца и хо да ли це);
 – ала ти на ме ње ни за кућ ну упо тре бу; 
 – оде ћа, обу ћа, ру ка ви це и спорт ска оде ћа; 
 – на ру кви це за руч не са то ве, сте зни ци за згло бо ве, ма ске и 

тра ке за гла ву.
5. За бра ње но је ста вља ње у про мет игра ча ка, укљу чу ју ћи 

играч ке за под сти ца ње ак тив но сти, као и про из во де за не гу де це 
ако би ло ко ји њи хов гу ме ни или пла стич ни део ко ји до ла зи у ди-
рек тан, про ду же ни или крат ко роч ни кон такт са људ ском ко жом или 
усном ду пљом под нор мал ним или ра зум но пред ви ди вим усло ви ма 
ко ри шће ња, са др жи ви ше од 0,5 mg/kg (0,00005 % m/m) би ло ког 
PAH на ве де ног под Ред ним бро јем огра ни че ња и за бра не 50.
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6. За бра не из тач ке 4. не при ме њу ју се на про из во де ко ји су 

пр ви пут ста вље ни у про мет пре 31. де цем бра 2017. го ди не.”
У Ред ном бро ју огра ни че ња и за бра не 63, у ко ло ни Огра ни-

че ња и за бра не, по сле тач ке 4. до да ју се тач. 5 –7, ко је гла се:
„5. За бра ње но је ста вља ти у про мет или ко ри сти ти у про из-

во ди ма за оп шту упо тре бу ако је кон цен тра ци ја оло ва јед на ка или 
ве ћа од 0,05% (m/m), (из ра же ног као ме тал но оло во) у тим про-
из во ди ма или до ступ ним де ло ви ма тих про из во да, а те про из во-
де или њи хо ве до ступ не де ло ве де ца мо гу ста ви ти у уста, то ком 
уоби ча је них или ра зум но пред ви љи вих на чи на ко ри шће ња.

Ово се огра ни че ње не при ме њу је ако се мо же до ка за ти дa ми-
гра ци о на сто па оло ва из тих про из во да или би ло ког де ла тог про-
из во да, би ло да је на њих на нет пре маз или не, не пре ла зи 0,05 μg/
cm2 по са ту (што од го ва ра 0,05 μg/g/h), а у слу ча ју ка да је на нет 
пре маз, да је он до во љан да оси гу ра да ми гра ци о на сто па не пре ђе 
про пи са ну вред ност у пе ри о ду од нај ма ње две го ди не уоби ча је них 
или ра зум но пред ви дљи вих усло ва ко ри шће ња тог про из во да.

6. Од ред бе тач ке 5. не при ме њу ју се на:
a) на кит на ве ден у тач ки 1;
б) кри стал но ста кло ко је је уре ђе но про пи сом о обе ле жа ва њу 

про из во да од кри стал ног ста кла;
в) дра го и по лу дра го ка ме ње свр ста но под та риф ну озна ку 

7103, из у зев ако је тре ти ра но оло вом или ње го вим је ди ње њи ма 
или сме ша ма ко је са др же ову суп стан цу;

г) емај ле, од но сно ста кла сте сме ше на ста ле фу зи јом, оста-
кљи ва њем или син те ро ва њем ми не ра ла ис то пље них на тем пе ра-
ту ри од нај ма ње 500 ºC; 

д) кљу че ве и бра ве, укљу чу ју ћи ка тан це;
ђ) му зич ке ин стру мен те;
е) про из во де и де ло ве про из во да ко ји се са сто је од ме син га 

ако кон цен тра ци ја оло ва (из ра же на као ме тал но оло во) у тој ле гу-
ри не пре ла зи 0,5% (m/m) ма се ног уде ла;

ж) вр хо ве пи са ћег при бо ра;
з) про из во де за ре ли гиј ске на ме не;
и) пре но си ве цинк-кар бон и дуг ма сте ба те ри је;
ј) про из во де ко ји су об у хва ће ни про пи си ма ко ји ма се уре ђу је:
 – ам ба ла жа и ам ба ла жни от пад;
 – ма те ри ја ли и про из во ди ко ји до ла зе у кон такт са хра ном; 
 – без бед ност игра ча ка; 
 – за бра не ко ри шће ња од ре ђе них опа сних суп стан ци у елек-

трич ној и елек трон ској опре ми.
7. Од ред бе тач ке 6. не при ме њу ју се на про из во де ко ји су пр-

ви пут ста вље ни у про мет пре 1. ју на 2017. го ди не.”

Члан 2.
У При ло гу 1, Део 2  – Спи сак суп стан ци ко је су кла си фи ко ва не 

у од ре ђе не кла се опа сно сти или при па да ју ис тој гру пи је ди ње ња, у 
Та бе ли 1. Кар ци но ге не суп стан це, категоријa 1А/1, ред ни број огра-
ни че ња и за бра не 28, по сле ре да: „Хе миј ски на зив суп стан це: Со-
ли би фе нил-4-ила ми на; со ли ксе ни ла ми на; со ли 4-ами но би фе ни ла; 
Ин декс број 612-073-00-1”, до да је се но ви ред, ко ји гла си:

„Хе миј ски на зив суп стан це Ин декс број EC број CAS број Слов на 
озна ка  

на по ме не
Би ту мен, ка тран ка ме ног 
угља, ви со ко тем пе ра тур ни; 
Би ту мен.
(Остатак дестилације високо-
температурног катрана угља. 
Црн, чврст, са тачком омекша-
вања у интервалу од 30 ºС до 
180 ºС. Састоји се углавном 
од сложене смеше ароматич-
них угљоводоника са три или 
више кондензованих прсте-
нова).

648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2  

”

У Та бе ли 2. Кар ци но ге не суп стан це, ка те го ри ја 1B/2, ред ни 
број огра ни че ња и за бра не 28, по сле ре да: „Хе миј ски на зив суп-
стан це: Ре ак ци о на сме ша: Ди ме тил (2-(хи дрок си ме тил кар ба мо-
ил)етил) фос фо на та; Ди е тил (2-(хи дрок си ме тил кар ба мо ил) етил) 
фос фо на та; Ме тил етил (2-(хи дрок си ме тил кар ба мо ил) етил) фос-
фо на та; Ин декс број: 015-196-00-3”, до да је се но ви ред, ко ји гла си:

„Хе миј ски на зив суп стан це Ин декс број EC број CAS број Слов на 
озна ка    

на по ме не
Ин ди јум фос фид 015-200-00-3 244-959-5 22398-80-7 ”

У Та бе ли 2. Кар ци но ге не суп стан це, ка те го ри ја 1B/2, ред ни 
број огра ни че ња и за бра не 28, по сле ре да: „Хе миј ски на зив суп-
стан це: Ко балт-кар бо нат; Ин декс број  027-010-00-8”,  до да је се 
но ви ред, ко ји гла си:

„Хе миј ски на зив суп стан це Ин декс број EC број CAS број Слов на 
озна ка    

на по ме не
Га ли јум ар се нид 031-001-00-4 215-114-8 1303-00-0 ”

У Та бе ли 2. Кар ци но ге не суп стан це, ка те го ри ја 1B/2, ред ни 
број огра ни че ња и за бра не 28, ред „Хе миј ски на зив суп стан це: Би-
ту мен, ка тран ка ме ног угља, ви со ко тем пе ра тур ни; Би ту мен. (Оста-
так де сти ла ци је ви со ко тем пе ра тур ног ка тра на угља. Црн, чврст, 
са тач ком омек ша ва ња у ин тер ва лу од 30 ºС до 180 ºС. Са сто ји 
се углав ном од сло же не сме ше аро ма тич них угљо во до ни ка са три 
или ви ше кон ден зо ва них пр сте но ва.); Ин декс број 648-055-00-5; 
ЕС број 266-028-2;  САЅ број 65996-93-2; слов на озна ка на по ме не 
М”, бри ше се.

У Та бе ли 4. Му та ге не суп стан це, ка те го ри ја 1В/2, ред ни број 
огра ни че ња и за бра не 29, по сле ре да: „Хе миј ски на зив суп стан це: 
Екс тра хо ва на уља (угаљ), из ка тра на ка ме ног угља и за о ста лих пи-
ро ли тич ких уља, наф та лен ска уља, оста ци де сти ла ци је; Ре де сти-
ла ти; Ин декс број 648-040-00-3”, до да је се  но ви ред, ко ји гла си:

„Хе миј ски на зив суп стан це Ин декс број EC број CAS број Слов на 
озна ка    

на по ме не
Би ту мен, ка тран ка ме ног 
угља, ви со ко тем пе ра тур ни; 
Би ту мен.
(Остатак дестилације 
високотемпературног катрана 
угља. Црн, чврст, са тачком 
омекшавања у интервалу од 
30 ºС до 180 ºС. Састоји се 
углавном од сложене смеше 
ароматичних угљоводоника са 
три или више кондензованих 
прстенова).

648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2  

”

У Та бе ли 6. Суп стан це ток сич не по ре про дук ци ју ка те го ри ја 
1В/2 (R60, R61), ред ни број огра ни че ња и за бра не 30, по сле ре да: 
„Хе миј ски на зив суп стан це: глу фо си нат амо ни јум (ISO) амо ни јум 
2-ами но-4-(хи дрок си ме тил фос фи нил) бу ти рат; Ин декс број 015-
155-00-X”, до да је се но ви ред, ко ји гла си:

„Хе миј ски на зив суп стан це Ин декс број EC број CAS број Слов на 
озна ка    

на по ме не
Трик си лил-фос фат 015-201-00-9 246-677-8 25155-23-1 ”

У Та бе ли 6. Суп стан це ток сич не по ре про дук ци ју ка те го ри ја 
1В/2 (R60, R61), ред ни број огра ни че ња и за бра не 30, по сле ре да: 
„Хе миј ски на зив суп стан це: ди бу тил ка лај-ди хло рид; (DBTC); Ин-
декс број 050-022-00-X”, до да је се но ви ред, ко ји гла си:

„Хе миј ски на зив суп стан це Ин декс број EC број CAS број Слов на 
озна ка    

на по ме не
2-етил хек сил-10-етил-4,4-ди-
ок тил-7-ок со-8-ок са-3,5-ди-
тиа-4-ста на те тра де ка но ат

050-027-00-7 239-622-4 15571-58-1

”

У Та бе ли 6. Суп стан це ток сич не по ре про дук ци ју ка те го ри ја 
1В/2 (R60, R61), ред ни број огра ни че ња и за бра не 30, по сле ре да: 
„Хе миј ски на зив суп стан це: пер флу о рок тан сул фон ска ки се ли на; 
хеп та де ка флу о рок тан-1-сул фон ска ки се ли на; [1] ка ли јум пер флу-
о рок тан сул фо нат; ка ли јум хеп та де ка флу о рок тан-1-сул фо нат; [2] 
ди е та но ла мин пер флу о рок тан сул фо нат; [3] амо ни јум пер флу о-
рок тан сул фо нат;  амо ни јум хеп та де ка флу о рок тан сул фо нат; [4] 
ли ти јум пер флу о рок тан сул фо нат; ли ти јум хеп та де ка флу о рок тан-
сул фо нат; [5]; Ин декс број 607-624-00-8”, до да ју се но ви ре до ви, 
ко ји гла се:

„Хе миј ски на зив суп стан це Ин декс број EC број CAS број Слов на  
озна ка    

на по ме не
4-terc-бу тил бен зо е ва ки се ли на 607-698-00-1 202-696-3 98-73-7
Ди хек сил фта лат 607-702-00-1 201-559-5 84-75-3
Амо ни јум пен та де ка флу о ро-
ок та но ат 

607-703-00-7 223-320-4 3825-26-1

Пер флу о ро ок тан ска ки се ли на 607-704-00-2 206-397-9 335-67-1
Ни тро бен зен 609-003-00-7 202-716-0 98-95-3 ”
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У Та бе ли 6. Суп стан це ток сич не по ре про дук ци ју ка те го ри ја 
1В/2 (R60, R61), ред ни број огра ни че ња и за бра не 30, по сле ре-
да: „Хе миј ски на зив суп стан це: N,N-(ди ме ти ла ми но) ти о а це та мид 
хи дро хло рид; Ин декс број 616-180-00-4”, до да ју се но ви ре до ви, 
ко ји гла се:

„Хе миј ски на зив суп стан це Ин декс број EC број CAS број Слов на 
озна ка    

на по ме не
N-eтил-2-пи ро ли дон; 1-етил-
пи ро ли дин-2-он

616-208-00-5 220-250-6 2687-91-4

Би ту мен, ка тран ка ме ног 
угља, ви со ко тем пе ра тур ни; 
Би ту мен.
(Остатак дестилације високо-
температурног катрана угља. 
Црн, чврст, са тачком омекша-
вања у интервалу од 30 ºС до 
180 ºС. Састоји се углавном 
од сложене смеше ароматич-
них угљоводоника са три или 
више кондензованих прсте-
нова).

648-055-00-5 266-028-2 65996-93-2

”

У Та бе ли 6. Суп стан це ток сич не по ре про дук ци ју ка те го ри-
ја 1В/2 (R60, R61), ред ни број огра ни че ња и за бра не 30, ред „Хе-
миј ски на зив суп стан це, на зив суп стан це Епок си ко на зол (ISO); 

(2RS,3RS)-3-(2-Хлор фе нил)-2-(4-флу ор фе нил)-[(1H-1,2,4--три а-
зол-1-ил)-метил]оксиран”, ме ња се и гла си: 

„Епок си ко на зол (ISO); (2RS,3SR)-3-(2-хлор фе нил)-2-(4-флу-
ор фе нил)-[(1H-1,2,4-три а зол-1-ил)метил]оксиран”. 

Члан 3.
У При ло гу 2. Ли ста за бра ње них и огра ни че них POPs суп-

стан ци, за суп стан цу Хло ро ва ни С10-С13 ал ка ни (short-chain chlo-
ri na ted pa raf fins, SCCPs), САЅ број 85535-84-8, ЕС број 287-476-5, 
ко ло на Из у зе ци и на по ме не, ме ња се и гла си:

„1. До зво ље на је про из вод ња, ста вља ње у про мет и ко ри шће-
ње ових суп стан ци и сме ша ко је их са др же у кон цен тра ци ја ма ни-
жим од 1% (m/m) или про из во да ко ји са др же SCCPs у кон цен тра-
ци ја ма ни жим од 0,15% (m/m).

2. До зво ље но је ко ри шће ње SCCPs:
а) у гу ме ним тра ка стим тран спор те ри ма у ру дар ству и у зап-

тив ним ма са ма за бра не ко је са др же SCCPs, ако се већ на ла зе у 
упо тре би пре или на дан сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка;

б) у оста лим про из во ди ма ко ји са др же SCCPs и ко ји ни су об-
у хва ће ни тач ком 1, а ко ји су се ко ри сти ли пре или на дан 15. ју на 
2015. го ди не; 

3. при вред ни су бјек ти ко ји ко ри сте про из во де из тач ке 2. ко ји 
са др же SCCPs у оба ве зи су да о то ме до ста ве ин фор ма ци ју ми ни-
стар ству над ле жном за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не.” 

У При ло гу 2. Ли ста за бра ње них и огра ни че них POPs суп стан ци, по сле ре да: „Хе миј ски на зив суп стан це: Хло ро ва ни С10-С13 ал ка ни 
(short-chain chlo ri na ted pa raf fins, SCCPs); САЅ број 85535-84-8; ЕС број 287-476-5”, до да је се но ви ред, ко ји гла си: 
„На зив суп стан це CAS број EC број Из у зе ци и на по ме не
Хек са бром ци кло до де кан (HBCDD) 
‚Хек са бром ци кло до де кан (HBCDD)’ 
пред ста вља: хек са бром ци кло до де кан, 
1,2,5,6,9,10 хек са бром ци кло до де кан и ње-
го ви глав ни ди а сте ре о и зо ме ри: al fa-хек са-
бром ци кло до де кан, be ta-хек са бром ци кло-
до де кан и ga ma- хек са бром ци кло до де кан.

25637-99-4 
3194-55-6 
134237-50-6 
134237-51-7 
134237-52-8

247-148-4 
221-695-9

1. Дозвољенa је про из вод ња, ста вља ње у про мет и ко ри шће ње суп стан ци и сме ша ко је као не чи сто ћу 
са др же HBCDD у кон цен тра ци ја ма јед на ким или ма њим од 100 mg/kg (0,01% (m/m)).
2. До зво ље но је ко ри шће ње HBCDD као суп стан це или као са стој ка у сме ши у про из вод њи про из во да 
од екс пан ди ра ног по ли сти ре на (EPS)  на ме ње них за ко ри шће ње у гра ђе ви нар ству, као и про из вод ња и 
ста вља ње у про мет HBCDD  на ме ње ног за ко ри шће ње ис кљу чи во за на чи не ко ри шће ња де фи ни са не 
овом тач ком и то нај ка сни је до 26. но вем бра 2019. го ди не.
До зво ље но је ста вља ње у про мет и ко ри шће ње про из во да од екс пан ди ра ног по ли сти ре на (EPS) ко ји 
са др же HBCDD, а ко ри сте се у гра ђе ви нар ству и ко ји су про из ве де ни на на чин про пи сан у овој тач ки 
и то нај ка сни је до 26. ма ја 2020. го ди не. Про из во ди де фи ни са ни овом тач ком ко ји су пре или на дан 
26. ма ја 2020. го ди не у упо тре би, мо гу се и да ље ко ри сти ти. 
До зво ље но је ста вља ње у про мет и ко ри шће ње уве зе них про из во да од екс пан ди ра ног по ли сти ре на 
(EPS) ко ји са др же HBCDD, а ко ри сте се у гра ђе ви нар ству на на чин про пи сан у овој тач ки и то нај-
ка сни је до 26. ма ја 2020. го ди не. Про из во ди де фи ни са ни овом тач ком ко ји су пре или на дан 26. ма ја 
2020. го ди не у упо тре би, мо гу се и да ље ко ри сти ти. 
3. До зво ље но је ста вља ње у про мет и ко ри шће ње про из во да од екс тру ди ра ног по ли сти ре на (XPS)  ко-
ји са др же HBCDD, а ко ри сте се у гра ђе ви нар ству и ко ји су про из ве де ни пре или на дан сту па ња на 
сна гу овог пра вил ни ка. 
До зво ље но је ко ри шће ње и да ље ста вља ње у про мет про из во да ко ји са др же HBCDD као са сто јак и 
ко ји ни су из у зе ти тач ком 2, а ко ји су у упо тре би пре или на дан сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка. 
При вред ни су бјек ти ко ји ко ри сте ове про из во де ко ји са др же HBCDD у оба ве зи су да о то ме до ста ве 
ин фор ма ци ју ми ни стар ству над ле жном за по сло ве за шти те жи вот не сре ди не, као и по дат ке о ко ли чи-
на ма пре о ста лих за ли ха ових про из во да на дан сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка. 
4. По ред про пи са ко ји ма се уре ђу је кла си фи ка ци ја, па ко ва ње и обе ле жа ва ње хе ми ка ли ја и од ре ђе них 
про из во да, про из во ди из тач ке 2. мо ра ју са др жа ти до дат но оба ве ште ње: „Са др жи HBCDD” у ци љу 
иден ти фи ка ци је то ком њи хо вог жи вот ног ци клу са. 
На производе из тачке 3. не примењују се одредбе о додатном обавештењу прописане овом тачком.”

Члан 4.
Овај пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

Број 110-00-185/2016-09
У Бе о гра ду, 1. мар та 2017. го ди не

Ми ни стар,
БраниславНедимовић,с.р. 

П РА В О СУ Ђ Е
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THIRD SECTION

CASEOFKOKAHYBROKOMERCDOOBROYLERv.SERBIA
(Application no. 59341/09)

JUDGMENT

STRASBOURG 
14 March 2017

This judgment is final. It may be subject to editorial revision.
InthecaseofKokaHybroKomercDOOBroylerv.Serbia,
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The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as 

a Committee composed of:
Luis López Guerra, President,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda, judges,
and Fatoş Aracı, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 21 February 2017,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1. The case originated in an application (no. 59341/09) against 
Serbia lodged with the Court under Article 34 of the Convention for 
the Protection of Human Rights and Fundamental Freedoms (“the 
Convention”) by Koka Hybro Komerc DOO Brojler, a limited liability 
company based in Serbia (“the applicant”), on 22 October 2009.

2. The applicant was represented by Mr M. Živković, a lawyer 
practising in Leskovac. The Serbian Government (“the Government”) 
were initially represented by their former Agent, Ms V. Rodić, being 
more recently substituted by their current Agent, Ms. N. Plavšić.

3. On 23 October 2014 the application was communicated to the 
Government.

4. The Government objected to the examination of the application 
by a Committee. After having considered the Government’s objection, 
the Court rejects it.

THEFACTS

I. THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

A.Civilproceedingsbroughtbytheapplicant

5. On 26 June 2006 the Leskovac Commercial Court ordered AD 
PerperAgrar, a socially-owned company based in Bošnjace (hereinaf-
ter “the debtor”) to pay the applicant specified amounts on account of 
damages. That judgment became final on 14 July 2006.

6. On 31 October 2006, upon the applicant’s request to that ef-
fect, the Leskovac Commercial Court ordered the enforcement of the 
said judgment and further ordered the debtor to pay the applicant the 
enforcement costs.

B.Insolvencyproceedings

7. On 27 May 2011 the Leskovac Commercial Court opened in-
solvency proceedings in respect of the debtor.

8. The applicant duly submitted his claim.
9. On 3 February 2012 the applicant’s claim was formally recog-

nised.
10. The insolvency proceedings are still ongoing.

C.Legalstatusofthedebtor

11. On 22 April 2003, the debtor had been privatised and changed 
its name to AD PerperAgrar.

12. On 5 May 2005 the privatisation contract had been annulled 
and on 8 September 2006 the debtor’s name was changed to Agrar 
Fruit.

13. According to the Serbian Ministry of Economy, the debtor 
is still a company predominantly comprised of socially-owned capital 
(see http://www.priv.rs/Ministarstvo-privrede/90/AGRAR-FRUIT--u-
stecaju.shtml/companyid=1238, accessed on 6 December 2016).

D.Otherrelevantfacts

14. In their additional observations of 19 April 2016 the 
Government informed the Court that the applicant had transferred its 
judgment claims to a third person on 28 October 2015.

15. On 9 November 2016, as a response to the Government’s ad-
ditional observations, the applicant submitted that the contract regard-
ing the transfer of the claims in question had been terminated by 11 
December 2015.

II. RELEVANT DOMESTIC LAW AND PRACTICE

16. The relevant domestic law concerning the status of socially-
owned companies, as well as enforcement and insolvency proceedings, 

has been outlined in the cases of R. Kačapor and Others v. Serbia, 
nos. 2269/06 et al., §§ 57-64 and 71-76, 15 January 2008, and Jovičić 
and Others v. Serbia (dec.), no. 37270/11, §§ 88-93, 15 October 2013. 
Furthermore, the case-law of the Constitutional Court in respect of 
socially-owned companies, together with the relevant provisions con-
cerning constitutional redress has likewise been outlined in the admis-
sibility decision in Marinković v. Serbia (dec.), no. 5353/11, §§ 26 -29 
and 31-44, 29 January 2013, the judgment in Marinković v. Serbia, no. 
5353/11, §§ 29-31, 22 October 2013, and the decision in Ferizović v. 
Serbia (dec.), no. 65713/13, §§ 12-17, 26 November 2013).

THELAW

I. ALLEGED VIOLATIONS OF ARTICLES 6 § 1 AND 13 OF THE 
CONVENTION AND OF ARTICLE 1 OF PROTOCOL No. 1

17. The applicant complained of the respondent State’s failure 
to enforce the final court judgment rendered in its favour and of the 
lack of an effective remedy in that connection. The applicant relied on 
Articles 6 § 1 and 13 of the Convention and on Article 1 of Protocol 
No. 1, which, in so far as relevant, read as follows:

Article 6 § 1
“In the determination of his civil rights and obligations ..., every-

one is entitled to a fair and public hearing within a reasonable time by 
an independent and impartial tribunal established by law.”

Article 1 of Protocol No. 1
“Every natural or legal person is entitled to the peaceful enjoy-

ment of his possessions. No one shall be deprived of his possessions 
except in the public interest and subject to the conditions provided for 
by law and by the general principles of international law.

The preceding provisions shall not, however, in any way impair 
the right of a State to enforce such laws as it deems necessary to con-
trol the use of property in accordance with the general interest or to 
secure the payment of taxes or other contributions or penalties.”

Article 13
“Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] 

Convention are violated shall have an effective remedy before a na-
tional authority notwithstanding that the violation has been committed 
by persons acting in an official capacity.”

A.Admissibility

18. The Government argued that the debtor was legally and fi-
nancially independent from the State and the fact that the debtor was 
undergoing insolvency proceedings could not be attributed to the re-
sponsibility of the State. Therefore, the Government concluded that the 
Respondent State could not be held liable for the debt of the company 
concerned in the present case, but they did not exclude their possible 
liability for any non-pecuniary damage suffered as a consequence of 
the excessive length of the enforcement proceedings. In their addition-
al observations, the Government submitted that the applicant had lost 
its victim status since it had transferred its claims to a third person in 
the course of proceedings before the Court (see paragraph 14 above). 
Finally, the Government argued that the applicant had also abused its 
right to lodge a petition, since it had failed to inform the Court about 
the said transfer.

19. The applicant maintained its complaint. It also disagreed with 
the Government’s submission regarding its victim status. Notably, 
since the contract regarding the transfer of its claims had been termi-
nated (see paragraph 15 above), it could still claim to be the victim, 
within the meaning of the Convention.

20. As to the State’s responsibility for the debt of the company in 
question, the Court has already stated on numerous occasions in com-
parable cases against Serbia that the State is liable for honouring the 
debts of socially/State-owned companies established by final domes-
tic court judgments (see, for example, Crnišanin and Others v. Serbia, 
nos. 35835/05, 43548/05, 43569/05 and 36986/06, § 124, 13 January 
2009; and R. Kačapor and Others, cited above, §§ 97-98; and see also 
paragraph 13 above). The Court sees no reason to depart from that ju-
risprudence in the present case. Consequently, the Government’s ob-
jection must be rejected.
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21. Regarding the applicant’s victim status and the alleged abuse 
of its right to lodge a petition, the Court notes that the applicant had 
indeed failed to inform the Court about the transfer of its claims to a 
third person. However, taken into account that this contract was termi-
nated less than two months later and was never implemented, the Court 
finds that the applicant did not lose its victim status and, further, that 
its failure to inform the Court did note amount to an abuse of the right 
to lodge a petition (contrast with Predescu v. Romania, no. 21447/03, 
§§ 25-27, 2 December 2008; Tatalović and Dekić v. Serbia (dec.), no. 
15433/07, 29 May 2012; Hüttner v. Germany (dec.), no. 23130/04, 9 
June 2006; and Komatinović v. Serbia (dec.), no. 75381/10, 29 January 
2013). The Court, therefore, rejects these objections raised by the 
Government.

22. Since the applicant’s complaints are neither manifestly ill-
founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the Convention nor 
inadmissible on any other grounds, they must be declared admissible.

B.Merits

23. The Court notes that the domestic judgments under considera-
tion in the present case have remained unenforced to date.

24. The Court observes that it has frequently found violations of 
Article 6 of the Convention and/or Article 1 of Protocol No. 1 to the 
Convention in cases raising issues similar to those raised in the present 
case (see R. Kačapor and Others, cited above, §§ 115-116 and § 120; 
and Crnišanin and Others, cited above, §§ 123-124 and §§ 133-134).

25. Having examined all the material submitted to it, the Court 
considers that the Government have not put forward any fact or con-
vincing argument capable of persuading it to reach a different conclu-
sion in the present case. There have, accordingly, been violations of 
Article 6 § 1 of the Convention and of Article 1 of Protocol No. 1.

26. Having reached this conclusion, the Court does not find it 
necessary to examine essentially the same complaint under Article 
13 of the Convention (see mutatis mutandis, KinStib and Majkić v. 
Serbia, no. 12312/05, § 90, 20 April 2010).

II. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

27. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention 

or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting 
Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court 
shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

A.Damage,costsandexpenses

28. The applicant requested that the State be ordered to enforce 
the judgment in question or to pay it 175,748,44 euros (EUR) in case 
of failure to do so. As regards the non-pecuniary damage, the applicant 
did not claim a specific amount, but left it to the Court’s discretion. 
Finally, the applicant requested that the State be ordered to pay EUR 
5,277 for the costs and expenses incurred before domestic courts.

29. The Government did not comment on the applicant’s just sat-
isfaction claims.

30. Having regard to the violations found in the present case and 
its own case-law (see, for example, R. Kačapor and Others, cited above 
§§ 123-26; and Crnišanin and Others, cited above, § 139), the Court 
considers that the Government should pay to the applicant the sums 
awarded in the final domestic judgment in question (see paragraph 5 
above), as well as the established costs of the enforcement proceed-
ings, less any amounts which may have already been paid on this basis.

31. Furthermore, the Court considers that the applicant sustained 
some non-pecuniary loss arising from the breaches of the Convention 
found in this case. Making its assessment on an equitable basis, as re-
quired by Article 41 of the Convention, the Court considers it reason-
able to award EUR 2,000 to the applicant, less any amounts which may 
have already been paid in that regard at the domestic level, to cover the 
non-pecuniary damage suffered, as well as costs and expenses incurred 
before the Court (see Stošić v. Serbia, cited above, §§ 66 and 67).

B.Defaultinterest

32. The Court considers it appropriate that the default interest rate 
should be based on the marginal lending rate of the European Central 
Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,
1. Declares the application admissible;
2. Holds that there have been violations of Article 6 of the 

Convention and Article 1 of Protocol No. 1 to the Convention;
3. Holds that there is no need to examine separately the complaint 

under Article 13 of the Convention;
4. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicant, from its own funds 

and within three months, the sums awarded in the judgment rendered in its 
favour, less any amounts which may have already been paid on this basis;

(b) that the respondent State is to pay the applicant, within the 
same period, EUR 2,000 (two thousand euros) less any amounts which 
may have already been paid in that regard at the domestic level, to cov-
er non-pecuniary damage, costs and expenses, plus any tax that may be 
chargeable to the applicants, which is to be converted into the currency 
of the respondent State at the rate applicable at the date of settlement;

(c) that from the expiry of the above-mentioned three months un-
til settlement simple interest shall be payable on the above amounts at 
a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank 
during the default period plus three percentage points;

5. Dismisses the remainder of the applicant’s claim for just satis-
faction.

Done in English, and notified in writing on 14 March 2017, pur-
suant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Fatoş Aracı
Deputy Registrar

Luis López Guerra
President

ТРЕ ЋЕ ОДЕ ЉЕ ЊЕ

ПРЕДМЕТKOKAHYBROKOMERCDOOBROYLER
противСРБИЈЕ

(Пред став ка број 59341/09)

ПРЕ СУ ДА 

СТРА ЗБУР 
14. март 2017. го ди не

Ова пре су да је пра во сна жна. Она мо же би ти пред мет ре
дак циј ске из ме не.

УпредметуKokaHybroKomercDOOBroylerпротивСрбије,
Европ ски суд за људ ска пра ва (Тре ће оде ље ње), на за се да њу 

Ве ћа у са ста ву:
Lu is López Gu er ra, пред сед ник,
Dmi try De dov,
Bran ko Lu bar da, су ди је,
и Fa toş Ara cı, за ме ник се кре та ра Оде ље ња,
По сле ве ћа ња на за тво ре ном за се да њу 21. фе бру а ра 2017. го-

ди не,
До но си сле де ћу пре су ду, ко ја је усво је на тог да на:

ПОСТУПАК

1. Пред мет је фор ми ран на осно ву пред став ке (број 59341/09) 
про тив Ср би је ко ју је Су ду под не ло, пре ма чла ну 34. Кон вен ци-
је за за шти ту људ ских пра ва и основ них сло бо да (у да љем тек-
сту: „Кон вен ци ја”) при вред но дру штво Ko ka Hybro Ko merc DOO 
Broyler, дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу из Ср би је (у да-
љем тек сту: „Под но си лац пред став ке”), 22. ок то бра 2009. го ди не.

2. Под но си о ца пред став ке за сту пао је го спо дин М. Жив ко-
вић, адво кат из Ле сков ца. Вла ду Ср би је (у да љем тек сту: „Вла да”) 
пр во бит но је за сту пао њен бив ши за ступ ник, го спо ђа В. Ро дић, а 
од ско ра њен са да шњи за ступ ник го спо ђа Н. Плав шић.

3. Пред став ка је 23. ок то бра 2014. го ди не про сле ђе на Вла ди.
4. Вла да је ста ви ла при мед бу на раз ма тра ње пред став ки од стра-

не Од бо ра. По што је раз мо трио при мед бу Вла де, Суд је од ба цу је.

ЧИЊЕНИЦЕ

I. ОКОЛ НО СТИ ПРЕД МЕ ТА

A.Парничнипоступаккојијепокренуоподносилацпредставке

5. Тр го вин ски суд у Ле сков цу је 26. ју на 2006. го ди не на-
ло жио AD Per perAgrar, дру штве ном пред у зе ћу из Бо шња це (у 
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да љем тек сту: „ду жник”) да под но си о цу пред став ке ис пла ти од ре-
ђе не из но се на име ште те. Та пре су да је по ста ла пра во сна жна 14. 
ју ла 2006. го ди не.

6. На пред лог под но си о ца пред став ке, Тр го вин ски суд у Ле-
сков цу је 31. ок то бра 2006. го ди не на ло жио из вр ше ње на ве де не 
пре су де и да ље на ло жио ду жни ку да под но си о цу пред став ке ис-
пла ти тро шко ве из вр ше ња.

Б.Стечајнипоступак

7. При вред ни суд у Ле сков цу је 27. ма ја 2011. го ди не отво рио 
сте чај ни по сту пак у од но су на ду жни ка.

8. Под но си лац пред став ке је про пи сно до ста вио свој зах тев.
9. Зах тев под но си о ца пред став ке при знат је фор мал но 3. фе-

бру а ра 2012. го ди не.
10. Сте чај ни по сту пак је још у то ку.

В.Правнистатусдужника

11. Ду жник је 22. апри ла 2003. го ди не при ва ти зо ван и про ме-
нио је име у AD Per perAgrar.

12. Уго вор о при ва ти за ци ји је по ни штен 5. ма ја 2005. го ди не, 
а на зив ду жни ка је 8. сеп тем бра 2006. го ди не про ме њен у Agrar 
Fru it.

13. Пре ма Ми ни стар ству при вре де Ср би је, ду жник је и да ље 
пред у зе ће са ве ћин ским дру штве ним ка пи та лом (ви ди http://www.
priv.rs/Mi ni star stvo-pri vre de/90/AGRAR-FRU IT--u-ste ca ju.shtml/
com panyid=1238, при ступ 6. де цем бра 2016. го ди не).

Г.Осталерелевантнечињенице

14. У до дат ним за па жа њи ма од 19. апри ла 2016. го ди не, Вла-
да је оба ве сти ла Суд да је да на 28. ок то бра 2015. го ди не под но-
си лац пред став ке пре нео сво је по тра жи ва ње из пре су де на тре ће 
ли це.

15. У од го во ру на до дат на за па жа ња Вла де, 9. но вем бра 2016. 
го ди не, под но си лац пред став ке је из нео да је уго вор у ве зи са пре-
но сом по тра жи ва ња у пи та њу рас ки нут до 11. де цем бра 2015. го-
ди не.

II. РЕ ЛЕ ВАНТ НО ДО МА ЋЕ ПРА ВО И ПРАК СА

16. Ре ле вант но до ма ће пра во у ве зи са ста ту сом дру штве них 
пред у зе ћа, као и у ве зи са из вр шним и сте чај ним по ступ ци ма, из-
не то је у пред ме ти ма Р. Ка ча пор и дру ге под но си тељ ке пред став
ке про тив Ср би је (бр. 2269/06, тим ре дом, ст. 57 –64. и 71 –76, 15. 
ја ну ар 2008. го ди не) и Јо ви ћић и дру ги про тив Ср би је ((од лу ка), 
број 37270/11, ст. 88 –93, 15. ок то бар 2013. го ди не). Шта ви ше, суд-
ска прак са Устав ног су да у ве зи са дру штве ним пред у зе ћи ма, за-
јед но са ре ле вант ним од ред ба ма у ве зи са устав ним обе ште ће њем 
на исти на чин је из не та у од лу ци о до пу ште но сти Ма рин ко вић 
про тив Ср би је ((од лу ка), број 5353/11, ст. 26 –29. и 31 –44, 29. ја ну-
ар 2013. го ди не), пре су да у пред ме ту Ма рин ко вић про тив Ср би је 
(број 5353/11, ст. 29 –31, 22. ок то бар 2013. го ди не) и од лу ка у пред-
ме ту Фе ри зо вић про тив Ср би је ((од лу ка), број 65713/13, ст. 12 –17, 
26. но вем бар 2013. го ди не).

ПРАВО

I. НА ВОД НЕ ПО ВРЕ ДЕ ЧЛА НА 6. СТАВ 1. И ЧЛАНА13.  
КОН ВЕН ЦИ ЈЕ И ЧЛА НА 1. ПРО ТО КО ЛА БРОЈ 1.

17. Под но си лац пред став ке при ту жи вао се због про пу ста Ту-
же не др жа ве да из вр ши пра во сна жну суд ску пре су ду до не ту у ње-
го ву ко рист и због не до стат ка де ло твор ног прав ног ле ка с тим у 
ве зи. Под но си лац пред став ке се, при то ме, по звао на чла н 6. став 
1. и члана 13. Кон вен ци је и на члан 1. Про то ко ла број 1, ко ји у ре-
ле вант ном де лу гла се:

Члан 6. став 1.
„Сва ко, то ком од лу чи ва ња о ње го вим гра ђан ским пра ви ма 

и оба ве за ма или о кри вич ној оп ту жби про тив ње га, има пра во на 
пра вич ну и јав ну рас пра ву у ра зум ном ро ку пред не за ви сним и не-
при стра сним су дом, обра зо ва ним на осно ву за ко на.”

Члан 1. Про то ко ла број 1.
„Сва ко фи зич ко и прав но ли це има пра во на нео ме та но ужи-

ва ње сво је имо ви не. Ни ко не мо же би ти ли шен сво је имо ви не, 
осим у јав ном ин те ре су и под усло ви ма пред ви ђе ним за ко ном и 
оп штим на че ли ма ме ђу на род ног пра ва.

Прет ход не од ред бе, ме ђу тим, ни на ко ји на чин не ути чу на 
пра во др жа ве да при ме њу је за ко не ко је сма тра по треб ним да би ре-
гу ли са ла ко ри шће ње имо ви не у скла ду с оп штим ин те ре си ма или 
да би обез бе ди ла на пла ту по ре за или дру гих да жби на или ка зни.”

Члан 13.
„Сва ко ко ме су по вре ђе на пра ва и сло бо де пред ви ђе ни у овој 

Кон вен ци ји има пра во на де ло тво ран прав ни лек пред на ци о нал-
ним вла сти ма, без об зи ра на то да ли су по вре ду из вр ши ла ли ца 
ко ја су по сту па ла у слу жбе ном свој ству.”

A.Допуштеност

18. Вла да је твр ди ла да је ду жник и прав но и фи нан сиј ски 
не за ви сан од др жа ве и да се од го вор ност за то што је ду жник у по-
ступ ку ре струк ту ри ра ња не мо же при пи са ти др жа ви. Пре ма то ме, 
Вла да је за кљу чи ла да се Ту же на др жа ва не мо же сма тра ти од го-
вор ном за дуг пред у зе ћа у пред мет ном слу ча ју, али ни је ис кљу чи-
ла сво ју евен ту ал ну од го вор ност за не ма те ри јал ну ште ту ко ја је 
пре тр пље на као по сле ди ца пре те ра не ду жи не из вр шног по ступ ка. 
У до дат ним за па жа њи ма, Вла да је из не ла да је под но си лац пред-
став ке из гу био ста тус жр тве по што је сво је по тра жи ва ње пре нео 
на тре ће ли це то ком по ступ ка пред Су дом (ви ди став 14. у гор њем 
тек сту). Нај зад, Вла да је та ко ђе твр ди ла да је под но си лац пред-
став ке зло у по тре био пра во да под не се пред став ку, по што Суд ни је 
оба ве стио о на ве де ном пре но су.

19. Под но си лац пред став ке је остао при свом зах те ву. Он се, 
та ко ђе, ни је сло жио са под не ском Вла де у ве зи са ње го вим ста ту-
сом жр тве. По себ но, по што је уго вор у ве зи са пре но сом ње го вих 
по тра жи ва ња рас ки нут (ви ди став 15. у гор њем тек сту), он и да ље 
мо же да твр ди да је жр тва, у сми слу Кон вен ци је.

20. У ве зи са од го вор но шћу др жа ве за дуг пред у зе ћа у пи та-
њу, Суд је већ на вео у упо ре ди вим, број ним слу ча је ви ма про тив 
Ср би је да је др жа ва од го вор на за из ми ре ње ду го ва дру штве них/
др жав них пред у зе ћа утвр ђе них пра во сна жним до ма ћим суд ским 
пре су да ма (ви ди, на при мер, Цр ни ша нин и дру ги про тив Ср би је, 
бр. 35835/05, 43548/05, 43569/05 и 36986/06, став 124, 13. ја ну-
ар 2009. го ди не, и Р. Ка ча пор и дру ге под но си тељ ке пред став ке, 
ци ти ра на у гор њем тек сту, ст. 97 –98.); а ви ди та ко ђе и став 13. у 
гор њем тек сту). Суд не ви ди ни је дан раз лог да од сту пи од го ре 
на ве де ног обра зло же ња у овом пред ме ту. Сход но то ме, при мед ба 
Вла де мо ра се од ба ци ти.

21. У ве зи са ста ту сом жр тве под но си о ца пред став ке и на-
вод не зло у по тре бе ње го вог пра ва да под не се пред став ку, Суд кон-
ста ту је да под но си лац пред став ке за и ста ни је оба ве стио Суд о 
пре но су ње го вих по тра жи ва ња на тре ће ли це. Ме ђу тим, узев ши 
у об зир да је овај уго вор рас ки нут ма ње од два ме се ца ка сни је и 
да ни ка да ни је ре а ли зо ван, Суд на ла зи да под но си лац пред став ке 
ни је из гу био ста тус жр тве и, да ље, да про пуст да оба ве сти Суд не 
пред ста вља зло у по тре бу пра ва на под но ше ње пред став ке (упо ре-
ди по су прот но сти са Pre de scu про тив Ру му ни је, број 21447/03, ст. 
25 –27, 2. де цем бар 2008. го ди не; Та та ло вић и Де кић про тив Ср би
је (од лу ка), број 15433/07, 29. мај 2012. го ди не; Hüttner про тив Не
мач ке (од лу ка), број 23130/04, 9. јун 2006. го ди не; и Ко ма ти но вић 
про тив Ср би је (од лу ка), број 75381/10, 29. ја ну ар 2013. го ди не). 
Суд, пре ма то ме, од ба цу је ове при мед бе ко је је Вла да ста ви ла.

22. По што при ту жбе под но си о ца пред став ке ни су ни очи-
глед но нео сно ва не у сми слу чла на 35. став 3 (a) Кон вен ци је, ни ти 
не до пу ште не по не ком дру гом осно ву, оне се мо ра ју про гла си ти 
до пу ште ним.

Б.Основаност

23. Суд кон ста ту је да су до ма ће пре су де ко је се раз ма тра ју у 
овом пред ме ту оста ле не из вр ше не до да нас.

24. Суд при ме ћу је да је че сто на ла зио по вре де чла на 6. Кон-
вен ци је и/или чла на 1. Про то ко ла број 1. уз Кон вен ци ју у пред ме-
ти ма ко ји по ста вља ју пи та ња слич на они ма по ста вље ним у овом 
пред ме ту (ви ди Р. Ка ча пор и дру ге под но си тељ ке пред став ке 
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про тив Ср би је, ци ти ра на у гор њем тек сту, ст. 115 –116. и став 120; 
и Цр ни ша нин и дру ги про тив Ср би је, ци ти ра на у гор њем тек сту, 
ст. 123 –124. и ст. 133 –134.).

25. По што је раз мо трио сав ма те ри јал ко ји му је до ста вљен, 
Суд сма тра да Вла да ни је из не ла ни јед ну чи ње ни цу, ни увер љив 
ар гу мент ко ји би га убе ди ли да до не се дру га чи ји за кљу чак у овом 
пред ме ту. Пре ма то ме, до шло је до по вре да чла на 6. став 1. Кон-
вен ци је и чла на 1. Про то ко ла број 1.

26. По што је до нео овај за кљу чак, Суд сма тра да ни је нео п-
ход но да раз ма тра су штин ски исту при ту жбу пре ма чла ну 13. Кон-
вен ци је (ви ди, уз од го ва ра ју ће из ме не, KinStib и Мај кић про тив 
Ср би је, број 12312/05, став 90, 20. април 2010. го ди не).

II. ПРИ МЕ НА ЧЛА НА 41. КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

27. Члан 41. Кон вен ци је про пи су је:
„Ка да Суд утвр ди пре кр шај Кон вен ци је или про то ко ла уз њу, 

а уну тра шње пра во Ви со ке стра не уго вор ни це у пи та њу омо гу ћа-
ва са мо де ли мич ну од ште ту, Суд ће, ако је то по треб но, пру жи ти 
пра вич но за до во ље ње оште ће ној стран ци.”

A.Штета,трошкови

28. Под но си лац пред став ке тра жио је да се др жа ви на ло жи 
да из вр ши пре су ду у пи та њу и да му ис пла ти EUR 175.748,44 ако 
то не учи ни. У ве зи са не ма те ри јал ном ште том, под но си лац пред-
став ке ни је тра жио пре ци зан из нос, већ је то пре пу стио Су ду. Нај-
зад, под но си лац пред став ке тра жио је да се др жа ви на ло жи да на 
име тро шко ва на ста лих пред до ма ћим су до ви ма ис пла ти из нос од 
EUR 5.277,00.

29. Вла да ни је да ла ко мен тар на зах те ве под но си о ца пред-
став ке за пра вич но за до во ље ње.

30. С об зи ром на по вре де утвр ђе не у овом пред ме ту и ње го ву 
суд ску прак су (ви ди, на при мер, Р. Ка ча пор и дру ге под но си тељ ке 
пред став ке, ци ти ра на у гор њем тек сту, ст. 123 –26; и Цр ни ша нин и 
дру ги, ци ти ра на у гор њем тек сту, став 139.), Суд сма тра да Вла да 
тре ба да под но си о цу пред став ке ис пла ти су ме до су ђе не пра во сна-
жном до ма ћом пре су дом у пи та њу (ви ди став 5. у гор њем тек сту), 
као и утвр ђе не тро шко ве из вр шног по ступ ка, ума ње не за из но се 
ко ји су мо жда већ ис пла ће ни по овом осно ву.

31. Шта ви ше, Суд сма тра да је под но си лац пред став ке пре-
тр пео од ре ђе ни не ма те ри јал ни гу би так на стао због по вре да Кон-
вен ци је утвр ђе них у овом пред ме ту. Про це њу ју ћи на осно ву пра-
вич но сти, ка ко се зах те ва чла ном 41. Кон вен ци је, Суд сма тра да је 
оправ да но да под но си о цу пред став ке до су ди EUR 2.000,00, ума-
ње но за из но се ко ји су мо жда већ ис пла ће ни с тим у ве зи на до ма-
ћем ни воу, на име пре тр пље не не ма те ри јал не ште те, као и тро шко-
ва на ста лих пред Су дом (ви ди Сто шић про тив Ср би је, ци ти ра на у 
гор њем тек сту, ст. 66. и 67.).

Б.Законскакамата

32. Суд сма тра да је при ме ре но да за те зна ка ма та бу де за сно-
ва на на нај ни жој ка мат ној сто пи Европ ске цен тра ле бан ке уз до да-
так од три про цент на по е на. 

ИЗ ТИХ РАЗ ЛО ГА, СУД, ЈЕД НО ГЛА СНО,
1. Про гла ша ва пред став ку до пу ште ном;
2. Утвр ђу је да је до шло до по вре де чла на 6. Кон вен ци је и 

чла на 1. Про то ко ла број 1 уз Кон вен ци ју;
3. Утвр ђу је да не ма по тре бе да по себ но раз ма тра при ту жбу 

пре ма чла ну 13. Кон вен ци је;
4. Утвр ђу је 
(а) да Ту же на др жа ва тре ба да ис пла ти под но си о цу пред став-

ке, из соп стве них сред ста ва и у ро ку од три ме се ца, из но се до су-
ђе не пре су дом до не том у ње го ву ко рист, ума ње не за из но се ко ји су 
мо жда већ пла ће ни по овом осно ву;

(б) да Ту же на др жа ва ис пла ти под но си о цу пред став ке, у ис-
том ро ку, EUR 2.000,00 (две хи ља де евра) ума ње но за из но се ко ји 
су мо жда већ ис пла ће ни с тим у ве зи на до ма ћем ни воу, на име 
не ма те ри јал не ште те и тро шко ва, за јед но са по ре зом ко ји се мо же 
на пла ти ти под но си о цу пред став ке, ко ји ће се пре тво ри ти у на ци о-
нал ну ва лу ту Ту же не др жа ве по кур су на дан ис пла те;

(в) да по ис те ку го ре на ве де на три ме се ца до ис пла те, тре ба 
пла ти ти обич ну ка ма ту на го ре на ве де не из но се по сто пи ко ја је 

јед на ка нај ни жој ка мат ној сто пи Европ ске цен тра ле бан ке уз до да-
так од три про цент на по е на;

5. Од би ја пре о ста ли део зах те ва под но си о ца пред став ке за 
пра вич но за до во ље ње.

Са ста вље но на ен гле ском је зи ку и до ста вље но у пи са ној 
фор ми на дан 14. мар та 2017. го ди не, у скла ду са пра ви лом 77 ст. 
2. и 3. По слов ни ка Су да.

Fa toş Ara cı
За ме ник се кре та ра

Lu is López Gu er ra
Пред сед ник
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THIRD SECTION

CASEOFBOROVIĆANDOTHERSv.SERBIA
(Applications nos. 58559/12 and 3 others – see appended list)

JUDGMENT

STRASBOURG

11 April 2017

This judgment is final but it may be subject to editorial revision.

InthecaseofBorovićandOthersv.Serbia,
The European Court of Human Rights (Third Section), sitting as 

a Committee composed of:
Luis López Guerra, President,
Dmitry Dedov,
Branko Lubarda, judges,
and Fatoş Aracı, Deputy Section Registrar,
Having deliberated in private on 21 March 2017,
Delivers the following judgment, which was adopted on that date:

PROCEDURE

1. The case originated in four applications (nos. 58559/12, 
9162/15, 14772/15 and 14883/15) against Serbia lodged with the Court 
under Article 34 of the Convention for the Protection of Human Rights 
and Fundamental Freedoms (“the Convention”). The applicants are all 
Serbian nationals and their personal details are set out in the appendix 
to this judgment.

2. The Serbian Government (“the Government”) were initially 
represented by their former Agent, Ms V. Rodić, who was recently re-
placed by their current Agent, Ms N. Plavšić.

3. On 1 September 2015 the applications were communicated to 
the Government.

4. The Government objected to the examination of the applica-
tions by a Committee. The Court rejects this objection after giving it 
due consideration.

THEFACTS

THE CIRCUMSTANCES OF THE CASE

5. The applicants complained about the excessive length of vari-
ous criminal and civil proceedings (see the appendix to this judgment). 

6. All the applicants obtained decisions by the Constitutional 
Court that found a violation of their right to a hearing within a reason-
able time and awarded them various sums of money in respect of non-
pecuniary damage (see appendix).

THELAW

I. JOINDER OF THE APPLICATIONS

7. The Court considers that, in accordance with Rule 42 § 1 of the 
Rules of Court, the applications should be joined, given their similar 
factual and legal background.
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II. ALLEGED VIOLATION OF ARTICLE 6 § 1 AND ARTICLE 13 

OF THE CONVENTION

8. The applicants complained under Article 6 of the Convention 
that the length of the criminal and civil proceedings in question had 
been incompatible with the “reasonable time” requirement. The appli-
cant, Mr Željko Đorđević (application no. 14883/15) raised the same 
complaint under Article 13 of the Convention. Articles 6 § 1 and 13 of 
the Convention read as follows:

Article 6 § 1
“In the determination of his civil rights and obligations or of any 

criminal charge against him... everyone is entitled to a ... hearing with-
in a reasonable time by [a] ... tribunal ...”

Article 13
“Everyone whose rights and freedoms as set forth in [the] 

Convention are violated shall have an effective remedy before a na-
tional authority notwithstanding that the violation has been committed 
by persons acting in an official capacity.”

A.Admissibility

9. The Government submitted that the applicants could not claim 
to be victims of the alleged violation within the meaning of Article 34 
of the Convention.

10. The Court considers that the Government’s objection is close-
ly linked to the substance of the applicants’ complaint and would there-
fore more appropriately be examine at the merits stage.

11. The Court further notes that these complaints are not mani-
festly ill-founded within the meaning of Article 35 § 3 (a) of the 
Convention. They are also not inadmissible on any other grounds and 
must therefore be declared admissible.

B.Merits

12. In the Government’s opinion, the finding of a violation by 
the Constitutional Court and the awarding of compensation for non-
pecuniary damage constituted sufficient redress for the breach of the 
applicants’ right to a hearing within a reasonable time.

13. The applicants disagreed.
14. The Court notes that an applicant’s status as a “victim” with-

in the meaning of Article 34 of the Convention depends on whether 
the domestic authorities have acknowledged, either expressly or in 
substance, the alleged infringement of the Convention and have, if 
necessary, provided appropriate redress. It is only when those condi-
tions have been satisfied that the subsidiary nature of the protective 
mechanism of the Convention precludes examination of an applica-
tion (see Vidaković v. Serbia (dec.) no. 16231/07, § 26, 24 May 2011; 
Cocchiarella v. Italy [GC], no. 64886/01, § 71, ECHR 2006-V; and 
Cataldo v. Italy (dec.), no. 45656/99, 3 June 2004).

15. In that connection, the Court notes that the Constitutional 
Court found that the applicants’ right to a hearing within a reason-
able time had indeed been violated (see paragraph 6 above), thereby 
acknowledging the breach complained of and, in effect, satisfying the 
first condition laid down in the Court’s case-law.

16. The applicants’ victim status then depends on whether the 
redress afforded was adequate and sufficient, having regard to just 
satisfaction as provided for under Article 41 of the Convention (see 
Dubjaková v. Slovakia (dec.), no. 67299/01, 19 October 2004).

17. The Court observes that in length-of-proceedings cases one of 
the characteristics of sufficient redress which may remove a litigant’s 
victim status relates to the amount awarded. That amount depends, in 
particular, on the characteristics and effectiveness of the remedy. Thus, 
States which, like Serbia, have opted for a remedy designed both to ex-
pedite proceedings and afford compensation are free to award amounts 
which  – while being lower than those awarded by the Court  – are still 
not unreasonable (see Cocchiarella, cited above, §§ 96, 97).

18. In the present cases, the Constitutional Court, in addition to 
finding a violation, declared that the applicants were entitled to various 
amounts in non-pecuniary damages (specified in the appendix).

19. Turning to the actual sums awarded to the applicants, the 
Court notes that the compensation granted in the present case was 
significantly lower than that awarded for similar delays in the Court’s 

case-law. Whether the amount awarded may be regarded as reasonable, 
however, falls to be assessed in the light of all the circumstances of 
the case. They include not only the duration of the proceedings in the 
specific case, but also the value of the award viewed in the light of 
the standard of living in the State concerned, and the fact that under 
national systems compensation will in general be awarded and paid 
more promptly than if the matter fell to be decided by the Court under 
Article 41 of the Convention.

20. In view of the material in the case files and having regard to 
the particular circumstances of the proceedings in question, the Court 
considers that the sums awarded to the applicants cannot be considered 
as sufficient and do not therefore amount to appropriate redress for the 
violations suffered.

21. The Court thus concludes that the applicants did not lose their 
status as victims within the meaning of Article 34 of the Convention. 
The Government’s objection in this regard must therefore be rejected.

22. In view of the above, and in particular its finding regarding 
the victim status of the applicants, the Court concludes that the length 
of the proceedings at issue was excessive and failed to meet the “rea-
sonable time” requirement.

23. There has accordingly been a violation of Article 6 § 1 of the 
Convention.

24. After reaching such a conclusion, the Court does not find it 
necessary to examine essentially the same complaint invoked by the 
applicant, Mr Željko Đorđević (application no. 14883/15) under Article 
13 of the Convention (see mutatis mutandis, KinStib and Majkić v. 
Serbia, no. 12312/05, § 90, 20 April 2010).

III. OTHER ALLEGED VIOLATIONS OF THE CONVENTION

25. In applications nos. 9162/15 and 14772/15, the applicants, Mr 
Ferenc Dimović and Mr Slobodan Ristić, separately raised complaints 
about the length of the subsequent proceedings before the Constitutional 
Court. They relied on Article 6 § 1 of the Convention. The Court notes 
that the length of those proceedings was approximately three and a half 
years and two years and eight months respectively. The Court has al-
ready held that a set of proceedings before a Constitutional Court after 
an individual constitutional complaint which were of a similar length 
to the impugned proceedings in this case did not fall short of the rea-
sonable time requirement. There was thus, for example, no violation 
of Article 6 § 1 of the Convention in constitutional proceedings which 
lasted approximately three and a half years (see PosedelJelinović v. 
Croatia, no. 35915/02, § 26, 24 November 2005).

26. It follows from the foregoing considerations that the appli-
cants’ complaints regarding the length of the proceedings before the 
Constitutional Court are manifestly ill-founded and must be rejected in 
accordance with Article 35 §§ 3 and 4 of the Convention.

IV. APPLICATION OF ARTICLE 41 OF THE CONVENTION

27. Article 41 of the Convention provides:
“If the Court finds that there has been a violation of the Convention 

or the Protocols thereto, and if the internal law of the High Contracting 
Party concerned allows only partial reparation to be made, the Court 
shall, if necessary, afford just satisfaction to the injured party.”

28. The applicant, Mr Ljubiša Borović (application no. 58559/12) 
did not claim a specific amount in respect of just satisfaction but left 
it to the Court’s discretion. All the other applicants claimed various 
amounts in respect of non-pecuniary damage (see the appended table). 
They also requested various sums in respect of pecuniary damage and 
for the legal costs and expenses incurred before the domestic courts 
and the Court.

29. The Government contested those claims.
30. The Court finds that the applicants have not shown that the 

alleged pecuniary damage was actually caused by the length of the 
proceedings before the domestic courts and does not discern a causal 
link between the violation found and the pecuniary damage alleged. It 
therefore rejects the applicants’ claims in respect of pecuniary damage.

31. Regard being had to the documents in its possession and to its 
case-law, the Court considers it reasonable to award the sums indicated 
in the appended table in respect of non-pecuniary damage and costs 
and expenses, less any and all amounts which may have already been 
paid in that regard at the domestic level.
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32. The Court considers it appropriate that the default interest rate 
should be based on the marginal lending rate of the European Central 
Bank, to which should be added three percentage points.

FOR THESE REASONS, THE COURT, UNANIMOUSLY,

1. Decides to join the applications;
2. Joins to the merits the Government’s objection as to the appli-

cants’ victim status, and dismisses it;
3. Declares the complaints concerning the excessive length of the 

impugned civil and criminal proceedings admissible, and the remain-
ing complaints inadmissible;

4. Holds that there has been a violation of Article 6 § 1 of the 
Convention in respect of each applicant;

5. Holds that there is no need to examine separately the complaint 
under Article 13 of the Convention raised by the applicant, Mr Željko 
Đorđević (application no. 14883/15);

6. Holds
(a) that the respondent State is to pay the applicants, within three 

months, the amounts indicated in the appended table in respect of non-
pecuniary damage and costs and expenses, plus any tax that may be 
chargeable on these amounts, which are to be converted into the cur-
rency of the respondent State at the rate applicable at the date of settle-
ment, after the deduction of any amounts which may have already been 
paid on this basis;

(b) that from the expiry of the above-mentioned three months un-
til settlement simple interest shall be payable on the above amounts at 
a rate equal to the marginal lending rate of the European Central Bank 
during the default period plus three percentage points.

7. Dismisses the remainder of the applicants’ claim for just satis-
faction.

Done in English, and notified in writing on 11 April 2017, pursu-
ant to Rule 77 §§ 2 and 3 of the Rules of Court.

Fatoş Aracı 
Deputy Registrar

Luis López Guerra
President

APPENDIX

No.
Application
no.anddate

lodged

Applicant’sname,
dateofbirth

Represented
by

Startof
proceedings

Endof
Proceedings

Totallengthand
numberofinstances
since3March2004

(thedateonwhichthe
Conventioncame

intoforce)

Constitutional
Court

decisiondetails;
justsatisfaction

awarded

Non-pecuniary
damages
requested
ineuros

Totalamounts
awardedfor
non-pecuniary

damageandcosts
andexpensesper
applicantineuros
(Plusanytaxthat
maybechargeable
totheapplicants.)

1. 58559/12
05/09/2012

LjubišaBOROVIĆ
03/05/1956
Ivanjica

 11/08/1986 17/03/2010 6 years
2 levels of jurisdiction

Už. 2703/2010
28 June 2012
200 euros 

See paragraph 
28 of the 
judgment

1,600

2. 9162/15
12/02/2015

FerencDIMOVIĆ
24/10/1977
Višnjevac

Viktor
JUHAS ĐURIĆ

8/05/2003 06/04/2011 7 years and 1 months
2 levels of jurisdiction

Už 2875/2011
11 December 2014
100 euros

2,000 2,300

3. 14772/15
12/03/2015

SlobodanRISTIĆ
23/09/1939
Kruševac

Milutin
KOSTIĆ

23/03/2001 24/06/2011 7 years and 4 months
2 levels of jurisdiction

Už 3453/2012
18 December 2014
700 euros

15,000 2,300

4. 14883/15
17/03/2015

ŽeljkoĐORĐEVIĆ
04/04/1965
Kragujevac

Luka ULJAREVIĆ  09/05/2006 19/01/2012 5 years and 8 months
2 levels of jurisdiction

Už 1781/2012
11 December 2014
300 euros

10,000 2,000

ТРЕ ЋЕ ОДЕ ЉЕ ЊЕ

ПРЕДМЕТБОРОВИЋИДРУГИпротивСРБИЈЕ
(Пред став ка број 58559/12 и још три дру ге – ви ди при ло же ни 

спи сак)

ПРЕ СУ ДА

СТРА ЗБУР

11. април 2017. го ди не

Ова пре су да је пра во сна жна, али мо же би ти пред мет ре дак
циј ске из ме не.

УпредметуБоровићидругипротивСрбије,
Европ ски суд за људ ска пра ва (Тре ће оде ље ње), на за се да њу 

Ве ћа у са ста ву:
Lu is López Gu er ra, пред сед ник,
Dmi try De dov,
Bran ko Lu bar da, су ди је,
и Fa toş Ara cı, за ме ник се кре та ра Оде ље ња,
По сле ве ћа ња на за тво ре ном за се да њу 21. мар та 2017. го ди не,
До но си сле де ћу пре су ду, ко ја је усво је на тог да на:

ПОСТУПАК

1. Пред мет је фор ми ран на осно ву пред став ки (бр. 58559/12, 
9162/15, 14772/15 и 14883/15) про тив Ср би је ко је су Су ду под не те 
пре ма чла ну 34. Кон вен ци је за за шти ту људ ских пра ва и основ них 

сло бо да (у да љем тек сту: „Кон вен ци ја”). Сви под но си о ци пред-
став ки су срп ски др жа вља ни, а њи хо ви лич ни по да ци из не ти су у 
до дат ку уз ову пре су ду.

2. Вла ду Ср би је (у да љем тек сту: „Вла да”) пр во бит но је за-
сту пао њен бив ши за ступ ник, го спо ђа В. Ро дић, а од ско ра њен са-
да шњи за ступ ник го спо ђа Н. Плав шић.

3. Пред став ке су 1. сеп тем бра 2015. го ди не про сле ђе не Вла ди.
4. Вла да је ста ви ла при мед бу на раз ма тра ње пред став ки од 

стра не Од бо ра. По што је раз мо трио при мед бу Вла де, Суд је од-
ба цу је.

ЧИЊЕНИЦЕ

ОКОЛ НО СТИ ПРЕД МЕ ТА

5. Под но си о ци пред став ки при ту жи ва ли су се на пре ко мер ну 
ду жи ну ра зних кри вич них и пар нич них по сту па ка (ви ди до да так 
уз ову пре су ду). 

6. Сви под но си о ци пред став ки до би ли су од лу ке Устав ног су-
да ко ји је утвр дио по вре ду њи хо вог пра ва на су ђе ње у ра зум ном 
ро ку и до су дио им раз не нов ча не из но се на име на кна де не ма те ри-
јал не ште те (ви ди до да так).

ПРАВО

I. ЗДРУ ЖИ ВА ЊЕ ПРЕД СТАВ КИ

7. Суд сма тра да, у скла ду са Пра ви лом 42 став 1. По слов ни-
ка Су да, пред став ке тре ба здру жи ти, с об зи ром на њи хо ву за јед-
нич ку чи ње нич ну и прав ну по за ди ну.
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II. НА ВОД НА ПО ВРЕ ДА ЧЛА НА 6. СТАВ 1. И ЧЛА НА 13. 

КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

8. Под но си о ци пред став ки при ту жи ва ли су се пре ма чла ну 
6. Кон вен ци је да је ду жи на кри вич них и пар нич них по ступ ка у 
пи та њу би ла не спо ји ва са зах те вом „ра зум ног ро ка”. Под но си лац 
пред став ке, го спо дин Жељ ко Ђор ђе вић (пред став ка број 14883/15) 
под нео је исту при ту жбу пре ма чла ну 13. Кон вен ци је. Чла н 6. став 
1. и члан 13. Кон вен ци је гла се ка ко сле ди:

Члан 6. став 1.
„Сва ко, то ком од лу чи ва ња о ње го вим гра ђан ским пра ви ма 

и оба ве за ма или о кри вич ној оп ту жби про тив ње га, има пра во на 
пра вич ну и јав ну рас пра ву у ра зум ном ро ку пред не за ви сним и не-
при стра сним су дом, обра зо ва ним на осно ву за ко на.”

Члан 13.
„Сва ко ко ме су по вре ђе на пра ва и сло бо де пред ви ђе ни у овој 

Кон вен ци ји има пра во на де ло тво ран прав ни лек пред на ци о нал-
ним вла сти ма, без об зи ра на то да ли су по вре ду из вр ши ла ли ца 
ко ја су по сту па ла у слу жбе ном свој ству.”

A.Допуштеност

9. Вла да је из не ла да под но си о ци пред став ки не мо гу да твр-
де да су жр тве на вод не по вре де, у сми слу чла на 34. Кон вен ци је.

10. Суд сма тра да је при мед ба Вла де те сно по ве за на са су-
шти ном при ту жбе под но си ла ца пред став ки, па ће је де таљ ни је 
раз ма тра ти у фа зи осно ва но сти.

11. Суд да ље кон ста ту је да ове при ту жбе ни су очи глед но нео-
сно ва не у сми слу чла на 35. став 3 (a) Кон вен ци је. Оне ни су ни не-
до пу ште не по не ком дру гом осно ву, па се, пре ма то ме, мо ра ју про-
гла си ти до пу ште ним.

Б.Основаност

12. Пре ма ми шље њу Вла де, утвр ђи ва ње по вре де од стра-
не Устав ног су да и до су ђи ва ње на кна де за не ма те ри јал ну ште ту 
пред ста вља ло је до вољ но обе ште ће ње за по вре ду пра ва под но си-
ла ца пред став ки на су ђе ње у ра зум ном ро ку.

13. Под но си о ци пред став ки се са тим ни су сло жи ли.
14. Суд под се ћа да ста тус жр тве под но си о ца пред став ке, у 

сми слу чла на 34. Кон вен ци је, за ви си од чи ње ни це да ли су до ма-
ћи ор га ни при зна ли, би ло из ри чи то или пре ћут но, на вод ну по вре-
ду Кон вен ци је и да ли су, ако је нео п ход но, пру жи ли од го ва ра ју ће 
обе ште ће ње с тим у ве зи. Тек ка да се ис пу не ови усло ви, суп си-
ди јар на при ро да за штит ног ме ха ни зма Кон вен ци је ис кљу чу је раз-
ма тра ње пред став ке (ви ди Ви да ко вић про тив Ср би је (од лу ка) број 
16231/07, став 26, 24. мај 2011. го ди не; Coc chi a rel la про тив Ита
ли је [ВВ], број 64886/01, став 71, ЕЦ ХР 2006-V; и Ca tal do про тив 
Ита ли је (од лу ка), број 45656/99, 3. јун 2004. го ди не).

15. С тим у ве зи, Суд кон ста ту је да је Устав ни суд на шао да је 
пра во под но си ла ца пред став ки на су ђе ње у ра зум ном ро ку по вре-
ђе но (ви ди став 6. у гор њем тек сту), чи ме је при зна та по вре да на 
ко ју се при ту жу ју и, за пра во, ис пу њен пр ви услов утвр ђен прак-
сом Су да.

16. Ста тус жр тве под но си ла ца пред став ки за тим за ви си и од 
то га да ли је до су ђе но обе ште ће ње од го ва ра ју ће и до вољ но у по-
гле ду пра вич ног за до во ље ња ка ко је пред ви ђе но чла ном 41. Кон-
вен ци је (ви ди Dubjaková про тив Сло вач ке (од лу ка), број 67299/01, 
19. ок то бар 2004. го ди не).

17. Суд при ме ћу је да се у пред ме ти ма због ду жи не по ступ ка 
јед на од ка рак те ри сти ка до вољ ног обе ште ће ња ко ја мо же ели ми-
ни са ти ста тус жр тве стран ке од но си на до су ђе ни из нос. Тај из нос 
за ви си, на ро чи то, од ка рак те ри сти ка и де ло твор но сти прав ног ле-
ка. Сто га, др жа ве ко је су, као Ср би ја, усво ји ле прав ни лек осми-
шљен и за убр за ва ње по ступ ка и за до су ђи ва ње на кна де, има ју 
сло бо ду да до су ђу ју из но се ко ји  – иако су ни жи од из но са ко је Суд 
до су ђу је  – ни су нео прав да ни (ви ди Coc chi a rel la про тив Ита ли је 
[ВВ], ци ти ра на у гор њем тек сту, ст. 96, 97). 

18. У овом пред ме ту, осим што је утвр дио по вре ду, Устав ни 
суд је утвр дио да под но си о ци пред став ки има ју пра во на раз не из-
но се на име на кна де не ма те ри јал не ште те (пре ци зи ра ни у до дат ку).

19. Ако се вра ти мо на ствар не из но се до су ђе не под но си о ци-
ма пред став ки, Суд кон ста ту је да су на кна де ко је су до су ђе не у 
овом пред ме ту зна чај но ни же од оних до су ђи ва них за слич на ка-
шње ња у прак си Су да. Да ли се до су ђе ни из но си мо гу сма тра ти 
оправ да ним, тре ба, ме ђу тим, раз ма тра ти у све тлу свих окол но сти 
пред ме та. Оне укљу чу ју не са мо тра ја ње по ступ ка у од ре ђе ном 
пред ме ту, већ и вред ност до су ђе ног из но са гле да но у све тлу жи-
вот ног стан дар да у др жа ви о ко јој је реч и чи ње ни цу да се пре ма 
на ци о нал ним си сте ми ма на кна да углав ном до су ђу је и ис пла ћу је 
бр же не го ка да о не ком пи та њу тре ба да од лу чи Суд пре ма чла ну 
41. Кон вен ци је.

20. С об зи ром на ма те ри јал у спи су пред ме та и на по себ не окол-
но сти по ступ ка у пи та њу, Суд сма тра да се из но си до су ђе ни под но-
си о ци ма пред став ки не мо гу сма тра ти до вољ ним и да, пре ма то ме, не 
пред ста вља ју од го ва ра ју ће обе ште ће ње за пре тр пље не по вре де.

21. Суд сто га за кљу чу је да под но си о ци пред став ки ни су из-
гу би ли ста ту се жр та ва, у сми слу чла на 34. Кон вен ци је. При мед ба 
Вла де, с тим у ве зи мо ра се, пре ма то ме, од ба ци ти.

22. С об зи ром на го ре на ве де но, а по себ но у ве зи са ста вом 
о ста ту су жр та ва под но си ла ца пред став ки, Суд за кљу чу је да је ду-
жи на по ступ ка у пи та њу би ла пре ко мер на и да ни је ис пу ни ла зах-
тев „ра зум ног ро ка”.

23. Пре ма то ме, до шло је до по вре де чла на 6. став 1. Кон вен ци је.
24. По што је до нео овај за кљу чак, Суд сма тра да ни је нео п-

ход но да раз ма тра су штин ски исту при ту жбу пре ма чла ну 13. Кон-
вен ци је (ви ди, уз од го ва ра ју ће из ме не, KinStib и Мај кић про тив 
Ср би је, број 12312/05, став 90, 20. април 2010. го ди не).

III. ОСТА ЛЕ НА ВОД НЕ ПО ВРЕ ДЕ КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

25. У пред став ка ма бр. 9162/15 и 14772/15, под но си о ци пред-
став ки, го спо дин Фе ренц Ди мо вић и го спо дин Сло бо дан Ри стић, 
по себ но су се жа ли ли на ду жи ну ка сни јег по ступ ка пред Устав-
ним су дом. Они су се по зва ли на члан 6. став 1. Кон вен ци је. Суд 
кон ста ту је да је ду жи на тих по сту па ка би ла при бли жно три го ди-
не и шест ме се ци, од но сно две го ди не и осам ме се ци. Суд је већ 
утвр дио да је од ре ђе ни број по сту па ка пред Устав ним су дом на кон 
по је ди нач них устав них жал би, ко ји су би ли слич не ду жи не као 
спор ни по сту пак у овом пред ме ту, био у окви ру зах те ва ра зум ног 
ро ка. Сто га, на при мер, не ма по вре де чла на 6. став 1. Кон вен ци је 
у по ступ ку пред Устав ним су дом ко ји је тра јао при бли жно три го-
ди не и шест ме се ци (ви ди Po se delJe li no vić про тив Хр ват ске, број 
35915/02, став 26, 24. но вем бар 2005. го ди не).

26. Из го ре на ве де ног про из и ла зи да су при ту жбе под но си ла-
ца пред став ки у ве зи са ду жи ном по ступ ка пред Устав ним су дом 
очи глед но нео сно ва не и да се мо ра ју од ба ци ти у скла ду са чла ном 
35. ст. 3. и 4. Кон вен ци је.

IV. ПРИ МЕ НА ЧЛА НА 41. КОН ВЕН ЦИ ЈЕ

27. Члан 41. Кон вен ци је про пи су је:
„Ка да Суд утвр ди пре кр шај Кон вен ци је или про то ко ла уз њу, 

а уну тра шње пра во Ви со ке стра не уго вор ни це у пи та њу омо гу ћа-
ва са мо де ли мич ну од ште ту, Суд ће, ако је то по треб но, пру жи ти 
пра вич но за до во ље ње оште ће ној стран ци.”

28. Под но си лац пред став ке, го спо дин Љу би ша Бо ро вић 
(пред став ка број 58559/12) ни је тра жио од ре ђе ни из нос на име 
пра вич ног за до во ље ња, већ је оста вио Су ду да га од ре ди. Сви 
оста ли под но си о ци пред став ки тра жи ли су раз не из но се на име 
не ма те ри јал не ште те (ви ди при ло же ну та бе лу). Они су, та ко ђе, 
тра жи ли раз не из но се на име ма те ри јал не ште те и за тро шко ве по-
ступ ка на ста ле пред до ма ћим су до ви ма и Су дом.

29. Вла да је оспо ри ла ове при ту жбе.
30. Суд на ла зи да под но си о ци пред став ки ни су по ка за ли да 

је на вод на ма те ри јал на ште та за и ста про у зро ко ва на ду жи ном по-
ступ ка пред до ма ћим су до ви ма и не при ме ћу је узроч ну ве зу из-
ме ђу утвр ђе не по вре де и на вод не ма те ри јал не ште те. Он, пре ма 
то ме, од ба цу је зах те ве под но си ла ца пред став ки за на кна ду ма те-
ри јал не ште те.

31. На осно ву до ку ме на та ко је по се ду је и сво је суд ске прак се, 
Суд сма тра да је оправ да но да до су ди из но се на зна че не у при ло-
же ној та бе ли на име не ма те ри јал не ште те и тро шко ва, ума ње не за 
све из но се ко ји су мо жда већ ис пла ће ни с тим у ве зи на до ма ћем 
ни воу.
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Законскакамата

32. Суд сма тра да је при ме ре но да за те зна ка ма та бу де за сно-
ва на на нај ни жој ка мат ној сто пи Европ ске цен тра ле бан ке уз до да-
так од три про цент на по е на.

ИЗ ТИХ РАЗ ЛО ГА, СУД, ЈЕД НО ГЛА СНО,

1. Од лу чу је да пред став ке здру жи;
2. Здру жу је са осно ва но шћу при мед бу Вла де у ве зи са ста ту-

сом жр тве под но си ла ца пред став ки, и од би ја је;
3. Про гла ша ва пред став ке у ве зи са пре ко мер ном ду жи ном 

пар нич них и кри вич них по сту па ка до пу ште ним, а пре о ста ле при-
ту жбе не до пу ште ним;

4. Утвр ђу је да је до шло до по вре де чла на 6. став 1. Кон вен-
ци је у ве зи са сва ким под но си о цем пред став ке по себ но;

5. Утвр ђу је да не ма по тре бе да по себ но раз ма тра при ту жбу 
пре ма чла ну 13. Кон вен ци је под но си о ца пред став ке, го спо ди на 
Жељ ка Ђор ђе ви ћа (пред став ка број 14883/15);

6. Утвр ђу је
(а) да Ту же на др жа ва тре ба да под но си о ци ма пред став ки ис-

пла ти, у ро ку од три ме се ца, из но се на зна че не у при ло же ној та бе ли 
на име не ма те ри јал не ште те и тро шко ва по ступ ка, за јед но са по ре-
зом ко ји се мо же на пла ти ти на те из но се, ко ји ће се пре тво ри ти у 
ва лу ту Ту же не др жа ве по кур су ва же ћем на дан ис пла те, на кон од-
у зи ма ња свих из но са ко ји су мо жда већ ис пла ће ни по овом осно ву;

(б) да по ис те ку го ре на ве де на три ме се ца до ис пла те, тре ба 
пла ти ти обич ну ка ма ту на го ре на ве де не из но се по сто пи ко ја је 
јед на ка нај ни жој ка мат ној сто пи Европ ске цен тра ле бан ке уз до да-
так од три про цент на по е на.

7. Од би ја пре о ста ли део зах те ва под но си ла ца пред став ки за 
пра вич но за до во ље ње.

Са ста вље но на ен гле ском је зи ку и до ста вље но у пи са ној 
фор ми на дан 11. апри ла 2017. го ди не, у скла ду са пра ви лом 77 ст. 
2. и 3. По слов ни ка Су да.

Fa toş Ara cı
За ме ник се кре та ра

Lu is López Gu er ra
Пред сед ник

ДО ДА ТАК

Број

Број
представке
идатум

подношења

Имеподносиоца
представке,
датумрођења

Заступник Почетак
поступка

Крај
поступка

Укупнадужина
ибројинстанци
од3.марта2004.
године(датум

ступањаКонвен-
цијенаснагу)

Појединости
одлуке

Уставногсуда;
Досуђено
правично
задовољење

Тражена
накнада

нематеријалне
штете

уеврима

Укупниизноси
досуђени

занематеријалну
штету

итрошковепо
подносиоцу
представке

уеврима(заједно
сапорезомкоји

семоженаплатити
подносиоцима
представки)

1. 58559/12
05/09/2012

ЉубишаБОРОВИЋ
03/05/1956
Ива њи ца

 11/08/1986 17/03/2010 6 го ди на
2 ни воа суд ске 
над ле жно сти

Уж-2703/2010
28. јун 2012. 
го ди не
200,00 евра 

Ви ди став 28. 
пре су де

1.600,00

2. 9162/15
12/02/2015

ФеренцДИМОВИЋ
24/10/1977
Ви шње вац

Вик тор ЈУ ХАС 
ЂУ РИЋ

8/05/2003 06/04/2011 7 го ди на и 1 
ме сец
2 нивоа судске 
надлежности

Уж -2875/2011
11. де цем бар 
2014. го ди не
100,00 евра

2.000,00 2.300,00

3. 14772/15
12/03/2015

СлободанРИСТИЋ
23/09/1939
Крушевац

Ми лу тин КО СТИЋ 23/03/2001 24/06/2011 7 го ди на и 4 
ме се ца
2 ни воа суд ске 
над ле жно сти

Уж-3453/2012
18. де цем бар 
2014. го ди не
700,00 евра

15.000,00 2.300,00

4. 14883/15
17/03/2015

ЖељкоЂОРЂЕВИЋ
04/04/1965
Кра гу је вац

Лу ка УЉА РЕ ВИЋ  09/05/2006 19/01/2012 5 го ди на и 8 
ме се ци
2 ни воа суд ске 
над ле жно сти

Уж-1781/2012
11. де цем бар 
2014. го ди не
300,00 евра

10.000,00 2.000,00

.
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