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Његов животни пут кретао се од 
омиљеног режимског писца до 
дисидента. Тај парадокс пратио 
га је до самог краја: ни власт која 
га је прозивала, саслушавала, 
пратила, није могла да потамни 
и пренебрегне славу писца 
широке читалачке публике. Ова 
књига, ослањајући се на многа 
документа, прати и књижевно 
дело писца и његову животну 
судбину.

Највернији портрет о једном од омиљених 
писаца у бившој Југославији
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ВЛ А Д А
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На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Влада доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2018. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” за 2018. годину, који је донео Надзорни 

одбор Јавног предузећа „Национални парк Ђердап” на седници од 25. децембра 2017. године.

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

05 број 023-966/2018
У Београду, 27. фебруара 2018. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

592
По сравњењу са изворним текстом, утврђено је да се у Уредби о изменама Уредбе о плану мреже здравствених установа, објавље-

ном у „Службеном гласнику РС”, број 13/18, поткрала грешка, па се на основу члана 15. Закона о објављивању закона и других прописа 
и аката („Службени гласник РС”, број 45/13), даје

И С П РА В К А

Уредбе о изменама Уредбе о плану мреже здравствених установа

У Уредби о изменама Уредбе о плану мреже здравствених установа („Службени гласник РС”, број 13/18), у члану 3, у табели тери-
торијалног распореда и постељних капацитета здравствених установа у Републици Србији, у делу ХХVI. град Београд, тачка 46, уместо 
броја: „60” треба да стоји број: „70”, а уместо броја: „310” треба да стоји број: „300”.

 – Из Републичког секретаријата за законодавство

М И Н И С ТА Р С Т ВА
593

На основу члана 55. став 4. Закона о водама („Службени гласник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 101/16),
Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

Н А Р Е Д Б У

о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава за 2018. годину

1. Овом наредбом утврђује се Оперативни план за одбрану од поплава за 2018. годину, који је одштампан уз ову наредбу и чини њен 
саставни део.

2. Подаци потребни за ефикасно спровођење одбране од поплава, укључујући и називе правних лица која спроводе одбрану од по-
плава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, имена руководилаца одбране од поплава и других одговорних лица за спрово-
ђење одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, називе сектора и деоница, заштитне водне објекте, штићена 
поплавна подручја, мелиорациона подручја, објекте система за одводњавање, критеријуме и услове за проглашавање редовне и ванредне 
одбране од поплава од спољних и унутрашњих вода и загушења ледом, меродавне водомере (хидролошке станице) и метеоролошке ста-
нице и пунктове за осматрање ледених појава, утврђени су оперативним планом из тачке 1. ове наредбе.

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

Број 325-00-00324/2017-07
У Београду, 22. фебруара 2018. године

Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.
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ЈАВНИ ПОЗИВИ
На основу члана 7. Уредбе о условима прибављања и отуђења непо-

кретности непосредном погодбом, давањем у закуп ствари у јавној својини 
и поступцима јавног надметања и прикупљања писмених понуда („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 24/12, 48/15, 99/15 и 94/17) и Одлука Школског 
одбора дел. бр. 782/15 и 851/17

ОШ „ЈЕФИМИЈА”, ОБРЕНОВАЦ 
Комисија Школског одбора 

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за давање у закуп непокретности у јавној својини  

путем прикупљања писмених понуда

Предмет давања у закуп је непокретност, фискултурна сала, кори-
сника ОШ „Јефимија”, Обреновац, површине 504 m², са свлачионицама 
(М/М) површине по 24,5 m², са пратећим простором, која се налази у Об-
реновцу у Улици краља Милутина 3, искључиво за обављање спортских и 
рекреативних активности. 

Предметна непокретност се даје у закуп, на период од једне године 
од дана закључења уговора.

Фискултурна сала се издаје у закуп радним данима и викендом. Рад-
ним данима сала се издаје у времену од 18.00 часова до 23. часа, а викен-
дом: суботом у времену од 12.00 часова до 22.00 часа, а недељом од 12.00 
часова до 17.00 часова. 

Сала се издаје спортским клубовима и школама за различите врсте 
спорта и за коришћење у сврхе рекреације, али не и за спортове који могу до-
вести до оштећења фискултурне сале, и то у времену када се не омета оства-
ривање образовно-васпитног рада у Школи, тако да се намена овог школског 
простора за време трајања закупа не може мењати, односно да иста служи 
обављању делатности основног образовања. У случају да Школа у одређеном 
термину има активности према Годишњем плану рада школе, или постоји 
потреба за извођењем наставе или стручно-педагошког рада, предност кори-
шћења имају ученици школе, а понуђени термини могу бити измењени или 
се неће користити, те се неће вршити обрачун закупа ових термина.

Фискултурна сала се не издаје у периоду од 15. јуна до 20. августа у 
текућој години. 

Почетна цена закупнине је 1.500 динара за термин од 60 минута 
(цена је исказана без ПДВ). ПДВ сноси закупац. Закупац је дужан да поред 
закупнине и ПДВ уплати и износ од 400 динара за сваки изнајмљени тер-
мин за режијске трошкове (електрична енергија, комунални трошкови) и 
дежурство и одржавање хигијене фискултурне сале.

Избор најповољнијег понуђача врши се применом критеријума виси-
не понуђене закупнине.

Уколико у поступку два или више понуђача понуде исти износ закуп-
нине, комисија Школе задржава право да избор најповољнијег понуђача 
изврши по слободном уверењу. 

Уколико на оглас пристигне само једна исправна понуда иста ће се 
узети у разматрање. 

Право учешћа имају правна и физичка лица која доставе уредну, 
потпуну и благовремену понуду. Непотпуне и неблаговремене понуде се 
одбацују.

Понуђачи имају право увида у документацију у вези са предметом 
непокретности за време трајања огласа.

Упутство за састављање понуде и термини за издавање сале могу се 
преузети код секретара Школе сваког радног дана у времену од 11.00 до 
13.00 часова. Понуђачи могу разгледати салу сваког радног дана у времену 
од 13.00 до 13.30 часова, у року од пет дана од дана објављивања огласа. 

Понуде се достављају у року од осам дана од дана објављивања огла-
са, лично или поштом.

Понуде се достављају у затвореној и запечаћеној коверти непосред-
ном предајом или поштом на адресу: Основна школа „Јефимија”, 11500 
Обреновац, Краља Милутина 3, са назнаком „Понуда за закуп сале – не 
отварај”. 

Сваки понуђач је дужан да на име трошкова огласа уплати износ од 
3.000,00 динара на рачун Школе бр. 840-2048666-50 код Управе за трезор, 
и да уз понуду приложи доказ о уплати депозита.

Учесницима који нису учествовали на надметању као и учесници-
ма чије понуде нису најповољније депозит се враћа у року од осам дана 
од дана достављања обавештења о избору најповољније понуде, у истом 
износу (у понуди обавезно навести број рачуна на који ће се извршити по-
враћај депозита).

Јавно отварање понуда одржаће се првог наредног радног дана по 
истеку рока за достављање понуда, са почетком у 11.00 часова. 

Избор најповољнијег понуђача извршиће се у року од осам дана од 
дана истека рока за достављање понуда. 

Учеснике огласа Школа ће у писаном облику обавестити о избору 
најповољније понуде у року од пет дана од дана доношења одлуке о избору 
најповољније понуде. 

Додатне информације, могу се добити радним даном од 11.00 до 
13.00 часова, на број 011/8754-450 и 011/8754-464.  18-08458

ЈАВНИ КОНКУРСИ
ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕ-

СУРСЕ (Ј-1) расписује јавни конкурс
– за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Срби-

је у радни однос на неодређено време ради попуне радних места у 
I Назив установе Војске Србије у којој се врши попуна радних места: 

Команда за обуку
Радна места која се попуњавају:
1. Грађевински бравар, КВ, (1) један извршилац;
2. Берберин – Руковалац купатила КВ, (1) један извршилац
3. Руковалац водоцрпних постројењa, КВ, (1) један извршилац
4. Електроинсталатер, ВКВ, (1) један извршилац
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С А Д Р Ж А Ј
Јавни позиви  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  1
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5. Електромеханичар за возила точкаше уједно електромеханичар за 

изворе струје и елек. агрегате, ВКВ, (1) један извршилац
6. Инсталатер водовода и канализације, КВ, (1) један извршилац
7. Техничар за наоружање – инструктор, ССС, (1) један извршилац,
8. Механичар за возила точкаше, ВКВ, (1) један извршилац 
9. Самостални референт за књиговодство / Благајник, ССС, (1) један 

извршилац
10. Електромеханичар за возила гусеничаре, ВКВ, (1) један извршилац, 
11. Кувар, КВ, (1) један извршилац, 
12. Берберин – Руковалац купатила, КВ, (1) један извршилац и
13. Руковалац парних котлова са АТК, КВ, (1) један извршилац, 
14. Грађевински столар, КВ, (1) један извршилац
15. Механичар за радио уређаје и системе, ВКВ, (1) један извршилац 
16. Монтер централног грејања – заваривач, КВ, (1) један извршилац
17. Погонски електричар, КВ, (1) један извршилац 
18. Монтер централног грејања уједно Заваривач, ВКВ, (1) један из-

вршилац,
19. Погонски електричар, КВ, (1) један извршилац,
20. Грађевински столар, КВ, (1) један извршилац и
21. Берберин уједно Руковалац купатила, ВКВ, (1) један извршилац.
22. Инсталатер водовода и канализације, КВ, (1) један извршилац
23. Механичар за пешадијско наоружање, ВКВ, (1) један извршилац 
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
– да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству 

одбране и Војсци Србије, 
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које кон-

куришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном органу због 

теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела 

за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну за-
твора од најмање шест месеци,

– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за 
пријем на радна места на која конкуришу. 

Посебни услови:
Радно место на редном броју 1:
– завршена школа за КВ раднике металске струке (3. степен) – смер 

бравар
Радно место на редном броју 2:
– завршена школа средња стручна школа (3. степен) – смер мушки 

фризер
Радно место на редном броју 3:
– завршена школа средња стручна школа (3. степен), електро струка 

– смер енергетска аутоматика – погонски електричар за аутоматику
Радно место на редном броју 4:
– 5. степен стручне спреме, техничка школа – усмерења електроин-

сталатер – електричар,
– пожељно је да имају искуство у раду на пословима електроинста-

латера.
Радно место на редном броју 5:
– 5. степен стручне спреме, техничка школа – усмерења електроме-

ханичар,
– пожељно је да имају искуство у раду на пословима електромеха-

ничаре за возила точкаше и електромеханичара за изворе струје и елек. 
агрегате.

Радно место на редном броју 6:
– Завршена средња школа (3. степен) за инсталатера водовода и ка-

нализације или сертификат да је лице оспособљено за обављање послова 
инсталатера водовода и канализације (сертификат не искључује завршену 
средњу школу 3. степен). 

Радно место на редном броју 7:
– завршена средња школа машинске или техничке струке (4. степен), 

образовни профил механичар – оружар 
Радно место на редном броју 8:
– завршена школа машинске струке образовни профил аутомехани-

чар и школа за висококвалификоване раднике машинске струке – усмере-
ње моторна возила (ВКВ раднике).

Радно место на редном броју 9:
– завршена средња економска школа (4. степен).
Радно место на редном броју 10:
– завршена школа за ВКВ раднике и одговарајуће стручно оспосо-

бљавање.
Радно место на редном броју 11 и 12:
– завршена школа за КВ раднике. 
Радно место на редном броју 13: 
– кандидат мора да има одговарајућу врсту и степен стручне спреме, 

предвиђен за формацијско место за које конкурише. Уколико нема заврше-
ну одговарајућу врсту школе, мора да поседују сертификат или уверење о 
способности за обављање наведеног посла.

Радно место на редном броју 14:
– завршена средња техничка школа дрвнопрерађивачке или грађе-

винске струке

Радно место на редном броју 15:
– завршена средња Техничка школа (4. степен), положен ВКВ или 

специјалистички испит
Радно место на редном броју 16:
– 3. степен, машинске струке
Радно место на редном броју 17:
– 3. степен, смер погонски електричар или електричар
Радно место на редном броју 18:
– виша школа, односно школа за ВКВ раднике – смер термоенергет-

ски или основне струковне студије у трајању од три године из машинског 
инжињерства, област термотехника,

– сертификат или уверење о оспособљености за заваривача.
Радно место на редном броју 19:
– средња школа, односно школа за ВКВ раднике – смер термоенер-

гетски, образовни профил инсталатер грејања и климатизације.
Радно место на редном броју 20:
– средња школа, односно школа за КВ раднике, образовни профил 

грађевински столар.
Радно место на редном броју 21:
– средња школа, односно школа за КВ (ВКВ) раднике образовни про-

фил берберин (фризер). 
Радно место на редном броју 22:
– завршена средња школа 3. или 4. степена стручне спреме, машин-

ске или грађевинске струке.
– одговарајућа потврда или сертификат за водоинсталатера.
Радно место на редном броју 23:
– завршена средња школа 3. или 4. степена стручне спреме, машин-

ске струке.
II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Крите-

ријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратеги-
је каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству 
одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 10/12, 6/14, 23/15 и 
30/17), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања које је пропи-
сано за пријем на радно место (40% од укупног броја бодова), психолошку 
процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандида-
том (20% од укупног броја бодова).

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове 
за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени 
на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене устано-
ве. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, 
времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати 
ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на 
даље учешће у изборном поступку. 

Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета биће 
обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора, кандида-
ти ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.

Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову 
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Пра-
вилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна 
агенција. 

Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног по-
ступка губе право на даље учешће у изборном поступку. 

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос до-
ставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.

Место рада: за радно место на редном броју 1, 2 и 3 (Сомбор), за рад-
на места 4 и 5 (Ваљево), за радна места на редном броју 6 (Лесковац), за 
радно место на редном броју 7 (Краљево), за радно место на редном броју 
8, 18, 19, 20, 21 (Крушевац), за радно место на редном броју 9 (Панчево), за 
радно место на редном броју 10, 11, 12, 13 (Пожаревац), за радно место на 
редном броју 14, 15 (Горњи Милановац), за радно место на редном броју 
16, 17 (Јаково), за радно место на редном броју 22 и 23 (Зајечар)

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 дана и почиње да 
тече наредног дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: 
– за радно место на редном броју 1, 2, 3: Ђурђевић Жељко, телефон 

025/438-899 локал 58-167 и локал 58-091,
– за радна места на редном броју 4 и 5: Јурош Горан, телефон 

014/296-015 и Арсић Иван 014/296-017,
– за радно место на редном броју 6: Горан Биук, телефон 016/249-379,
– за радно место на редном броју 7 и 8: Николић Милић, телефон 

037/416-048,
– за радно место на редном броју 9: Видојевић Драган, телефон 

013/326-216,
– за радно место на редном броју 10, 11, 12 и 13: Јово Плављанић, 

телефон 012/223-666 локал 49-101,
– за радно место на редном броју 14 и 15: Писковић Зоран, телефон 

032/ 713-290 локал 49-637,
– за радно место на редном броју 16 и 17: Славиша Петрић и Мишо 

Маџарац, телефон 011/8416-660, локал 767,
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– за радно место на редном броју 18, 19, 20 и 21: Борјанић Синиша, 

телефон 037/416-023,
– за радно места на редном броју 22 и 23: Стаменковић Маријан, те-

лефон 019/426-388.
V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: поштом на 

адресу са назнаком „за јавни конкурс”:
– за радно место на редном броју 1, 2, 3: ВП 1423 Сомбор, Централа 

б.б., 25000 Сомбор, 
– за радно место на редном броју 4 и 5: ВП 9845 Ваљево, Војводе 

Мишића б.б., 14000 Ваљево, 
– за радно место на редном броју 6: ВП 4445 Лесковац, Краља Милу-

тина б.б., 16000 Лесковац, 
– за радно место на редном броју 7 и 8: ВП 5019 Крушевац, Балкан-

ска 57, 37000 Крушевац, 
– за радно место на редном броју 9: ВП 1442 Панчево, Баваништан-

ски пут б.б., 26000 Панчево, 
– за радно место на редном броју 10, 11, 12 и 13: ВП 5302 Пожаре-

вац, 6. личке дивизије б.б., 12000 Пожаревац, 
– за радно место на редном броју 14 и 15: ВП 2143 Горњи Милано-

вац, Кнеза Александра 59, 
– за радно место на редном броју 16 и 17: ВП 5004 Јаково, Армијска 

1, 11276 Јаково, 
– за радно место на редном броју 18, 19, 20 и 21: ВП 3161 Крушевац, 

Балканска б.б., 37000 Крушевац, са назнаком „за јавни конкурс”, 
– за радно место на редном броју 22 и 23: ВП 6002 Зајечар, Шљивар-

ски пут б.б., 19000 Зајечар.
Лична достава пријава може се извршити и у деловодству наведених 

ВП.
VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса станова-

ња, контакт телефон, mail адреса, назив и редни број радног места на које 
се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:

– диплома којом се потврђује захтевана стручна спрема, 
– сведочанства за завршен сваки разред средње школе (за радна ме-

ста за која је прописано КВ, ССС и ВКВ),
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не стари-

је од шест месеци),
– уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични 

поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не 
старије од шест месеци),

– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осу-
ђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци,

– уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му 
радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из 
радног односа (само за лица која су била запослена у државној служби).

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена 
у општини, суду или од стране јавног бележника.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 

и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће од-
бачене закључком.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије између канди-
дата који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима 
има супружник, односно члан породице погинулог професионалног при-
падника Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задо-
бијених на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног 
припадника Војске Србије премештеног из једног у друго место службо-
вања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснива-
ју радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован 
на неодређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на 
пробном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без 
отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар 
одбране.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Слу-
жбени гласник РС”, брoj 18/16) прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, прибавља 
и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена евиден-
ција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну 
од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на сајту Министарства одбране – Конкурси. Потписану изјаву је 
неопходно доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из 
суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да 

лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; 
уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни 
однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног 
односа.  18-08347

ГЕНЕРАЛШТАБ ВОЈСКЕ СРБИЈЕ, УПРАВА ЗА ЉУДСКЕ РЕ-
СУРСЕ (Ј-1) расписује јавни конкурс

– за пријем лица у својству цивилних лица на служби у Војсци Срби-
је у радни однос на неодређено време ради попуне радних места у 

I Назив установе Војске Србије у у којој се врши попуна радних ме-
ста: Ратно ваздухопловство и противваздухопловна одбрана 

Радна местa којa се попуњавajу:
1. Авио-електромеханичар, ВКВ, 1 извршилац, 
2. Механичар за возила точкаше – возач, ВКВ, 1 извршилац, 
3. Електромеханичар за возила точкаше – возач, ВКВ, 1 извршилац, 
4. Грађевински столар, КВ, 1 извршилац,
5. Електромеханичар за возила точкаше, КВ, 1 извршилац,
6. Возач, ВКВ, 1 извршилац, 
7. Механичар за возила гусеничаре – возач, ВКВ, 1 извршилац,
8. Механичар за возила точкаше, ВКВ, 1 извршилац,
9. Механичар за возила гусеничаре – возач, ВКВ, 1 извршилац,
10. Механичар за возила точкаше, ВКВ, 1 извршилац,
11. Возач аутобуса, КВ, 1 извршилац, 
12. Начелник лабораторије, ВСС, 1 извршилац;
Општи услови:
– да су кандидати пунолетни држављани Републике Србије,
– да су здравствено и психофизички способни за рад у Министарству 

одбране и Војсци Србије, 
– да имају одговарајућу стручну спрему за радно место за које кон-

куришу,
– да им раније није престајао радни однос у државном органу због 

теже повреде дужности из радног односа,
– да се против њих не води кривични поступак због кривичног дела 

за које се гони по службеној дужности, и да нису осуђивани на казну за-
твора од најмање шест месеци,

– да су безбедносно проверени и да нема безбедносних сметњи за 
пријем на радна места на која конкуришу. 

Посебни услови:
Радно место на редном броју 1:
– 4. степен стручне спреме – смер електротехнички и специјализаци-

ја на оснoву стручности средњег образовања (ВКВ),
Радно место на редном броју 2:
– 4. степен стручне спреме – смер аутомеханичар и специјализација 

на основу стручности средњег образовања (ВКВ),
– возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 3:
– 4. степен стручне спреме – смер аутоелектричар и специјализација 

на основу стручности средњег образовања (ВКВ),
– возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 4:
– 3. степен стручне спреме – смер столар (КВ),
Радно место на редном броју 5:
– 3. степен стручне спреме – смер аутоелектричар (КВ),
Радно место на редном броју 6:
– средња школа и специјализација саобраћајне струке (ВКВ), 
– возачка дозвола „Д” категорије.
Радно место на редном броју 7:
– средња стручна спрема – смер аутомеханичар и специјализација на 

основу стручности средњег образовања (ВКВ), 
– возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 8:
– средња стручна спрема – смер аутомеханичар и специјализација на 

основу стручности средњег образовања (ВКВ), 
Радно место на редном броју 9:
– средња стручна спрема – смер аутомеханичар и специјализација на 

основу стручности средњег образовања (ВКВ), 
– возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 10:
– средња стручна спрема – смер аутомеханичар и специјализација на 

основу стручности средњег образовања (ВКВ), 
– возачка дозвола „Ц” категорије.
Радно место на редном броју 11:
– најмање 3. степен стручне спреме (КВ), 
– возачка дозвола „Б” „Ц” и „Д” категорије.
Радно место на редном броју 12:
– Завршен медицински факултет или фармацеутски факултет и спе-

цијализација из области медицинска биохемија.
II Изборни поступак: У изборном поступку биће примењени Крите-

ријуми прописани Одлуком о утврђивању мера за спровођење стратеги-
је каријерног вођења и саветовања у Републици Србији у Министарству 
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одбране и Војсци Србије („Службени војни лист”, бр. 10/12, 6/14, 23/15 и 
30/17), а који обухватају просек оцена са нивоа школовања које је пропи-
сано за пријем на радно место (40% од укупног броја бодова), психолошку 
процену кандидата (40% од укупног броја бодова) и разговор са кандида-
том (20% од укупног броја бодова).

Кандидати чије су пријаве благовремене, допуштене, разумљиве, 
потпуне и уз које су приложени сви докази и који испуњавају све услове 
за запослење на формацијским местима за која конкуришу биће упућени 
на психолошку процену капацитета у надлежне војноздравствене устано-
ве. Наведена процена врши се путем стандардизованих тестова. О датуму, 
времену и месту обављања процене психолошких капацитета, кандидати 
ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у пријави.

Кандидати који не задовоље на психолошкој процени губе право на 
даље учешће у изборном поступку. 

Са кандидатима који задовоље процену психолошких капацитета 
биће обављен разговор. О датуму, времену и месту обављања разговора, 
кандидати ће бити обавештени писаним путем на адресе наведене у при-
јави.

Такође, за кандидате који испуњавају услове конкурса, уз њихову 
писану сагласност биће извршена безбедносна провера у складу са Пра-
вилником о безбедносним проверама лица које обавља Војнобезбедносна 
агенција. 

Кандидати који се не одазову позиву у било којој фази изборног по-
ступка губе право на даље учешће о изборном поступку. 

Кандидати који уђу у најужи избор, пре пријема у радни однос до-
ставиће лекарско уверење о општој здравственој способности.

Место рада: за радно место на редном броју 1, 2, 3, 4 и 11 (Батајница), 
за радно место на редном броју 5, 6 и 12 (Београд), за радно место на ред-
ном броју 7 (Нови Сад), за радно место на редном броју 8 (Зуце), за радно 
место на редном броју 9 (Ниш), за радно место на редном броју 10 (Јаково)

III Рок за подношење пријаве на јавни конкурс: 30 дана и почиње да 
тече од наредног дана када је јавни конкурс оглашен у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”.

IV Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу: Ристић 
Небојша, телефон 011/3074-008.

V Адреса на коју се подноси пријава за јавни конкурс: поштом на 
адресу ВП 1094 Земун, Главна 1, 11080 Београд, са назнаком „за јавни кон-
курс”. Лична достава пријава може се извршити у деловодству ВП 1094 
Земун, Београд.

VI Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс:
Уз пријаву у којој се наводе основни лични подаци, адреса станова-

ња, контакт телефон, mail адреса, назив и редни број радног места на које 
се конкурише, кандидати поред кратке биографије прилажу и следеће:

– диплома о завршеној захтеваној школи – стручној спреми, 
– сведочанства за сваки разред захтеване школе, 
– диплома о стеченом захтеваном звању за ВКВ раднике (само за 

радна места која за која је посебан услов школа за ВКВ раднике), 
– возачка дозвола (само за радна места возача), 
– уверење о држављанству (не старије од шест месеци),
– извод из матичне књиге рођених (ако није нови образац – не стари-

је од шест месеци), 
– уверење надлежног суда да се против кандидата не води кривични 

поступак због кривичног дела за које се гони по службеној дужности (не 
старије од шест месеци),

– уверење надлежног органа МУП-а да кандидат није кривично осу-
ђиван казном затвора у трајању од најмање шест месеци, 

– уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му 
радни однос у државном органу није престао због повреде дужности из 
радног односа.

Сви докази се прилажу у оригиналу или у фотокопији која је оверена 
у општини, суду или од стране јавног бележника.

Напомена:
Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непотпуне пријаве 

и пријаве уз које нису приложени сви потребни докази у оригиналу или 
фотокопији овереној у општини, суду или код јавног бележника, биће од-
бачене закључком.

Сагласно одредби члана 125. Закона о Војсци Србије између кандида-
та који испуњавају услове конкурса, првенство под једнаким условима има 
супружник, односно члан породице погинулог професионалног припадни-
ка Војске Србије, погинулог или умрлог од последица повреда задобијених 
на вршењу службе у Војсци Србије и супружник професионалног припад-
ника Војске Србије премештеног из једног у друго место службовања.

Пробни рад обавезан је за све оне кандидате који први пут заснивају 
радни однос у државном органу. Пробни рад за радни однос заснован на не-
одређено време траје шест месеци. Запосленом који не задовољи на проб-
ном раду отказује се радни однос без права на новчану накнаду без отказа. 

Јавни конкурс спроводи Конкурсна комисија коју именује министар 
одбране.

Одредбом чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку („Слу-
жбени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да у поступ-
ку који се покреће по захтеву странке орган може да врши увид, приба-
вља и обрађује личне податке о чињеницама о којима се води службена 

евиденција када је то неопходно за одлучивање, осим ако странка изричи-
то изјави да ће податке прибавити сама.

Потребно је да кандидат попуни изјаву којом се опредељује за једну 
од две могућности: да орган прибави податке о којима се води службена 
евиденција или да ће то кандидат учинити сам. Наведену изјаву је могуће 
преузети на сајту Министарства одбране – Конкурси. Потписану изјаву је 
неопходно доставити уз молбу уз напред наведене доказе како би орган 
могао даље да поступа.

Документа о чињеницама о којима се води службена евиденција су: 
уверење о држављанству; извод из матичне књиге рођених; уверење из 
суда и МУП-а да се против лица не води кривични поступак, односно да 
лице није осуђивано на казну затвора у трајању од најмање шест месеци; 
уверење државног органа у којем је кандидат био на служби да му радни 
однос у државном органу није престао због повреде дужности из радног 
односа.  18-08347

ВИШИ СУД У ПРОКУПЉУ, на основу члана 45. став 1, чл. 46, 47, 
54, 55. и 62. Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05, 83/05, 64/07, 67/07, 116/08, 104/09, 99/14 и 94/17), Уредбе 
о спровођењу интерног и јавног конкурса за попуњавањем радних места 
у државним органима („Службени гласник РС”, бр. 41/07 и 109/09), члана 
12. став 3. Закона о начину одређивања максималног броја запослених у 
јавном сектору („Службени гласник РС”, бр. 68/15, 85/15 и 81/16), допи-
са Председника Врховног касационог суда СУ I-1 272/17 од 29. новембра 
2017. године и дописа Су I-1 272/2017-1 од 8. децембра 2017. године, а у 
складу са Правилником о унутрашњем уређењу и систематизацији радних 
места у Вишем суду у Прокупљу I Су број 9/15-6 од 24. децембра 2015. 
године, оглашава јавни конкурс за 

– попуњавање извршилачког радног места на неодређено време, на 
радном месту судијски помоћник у звању судијски сарадник – 1 извршилац.

Услови: стечено високо образовање из научне области правне науке 
на основним академским студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, 
мастер академским студијама, специјалистичким академским студијама, 
специјалистичким струковним студијама, односно на основним студијама 
у трајању од најмање четири године или специјалистичким студијама на 
факултету и положен правосудни испит.

Опис радног места: помаже судији у раду и реферисању, проучава 
правна питања у вези са радом судија у једноставнијим предметима, изра-
ђује нацрте једноставнијих судских одлука и припрема правне ставове за 
публиковање, узима на записник тужбе, предлоге и друге поднеске и изјаве 
странака, врши под надзором и по упутствима судије друге стручне посло-
ве и друге послове по налогу председника суда.

Уз пријаву на конкурс учесници су дужни да поред напред наведених 
посебних доказа о испуњености тражених услова приложе и документа у ори-
гиналу или овереној фотокопији, којима потврђују да испуњавају опште усло-
ве предвиђене одредбом члана 45. Закона о државним службеницима, и то:

– кратку биографију, извод из матичне књиге рођених, уверење о др-
жављанству РС, уверење (потврду) да није осуђиван за кривично дело на 
безусловну казну затвора од најмање шест месеци или за кажњиво дело 
које га чини недостојним за обављање послова у државном органу, увере-
ње да се против кандидата не води поступак за кривична дела која се гоне 
по службеној дужности, уверење о општој и здравственој способности.

Конкурсна комисија ће у изборном поступку усмено, на основу оба-
вљеног разговора са кандидатима, проверити стручну оспособљеност, 
знање и вештине кандидата за обављање послова на радном месту за које 
конкуришу, у складу са чланом 56. Закона о државним службеницима.

Пријаву на конкурс са кратком биографијом и документацијом којом 
потврђују испуњеност тражених услова конкурса, кандидати могу поднети 
у року од осам дана од дана објављивања огласа, који почиње да тече првог 
наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Ср-
бије”, а оглас ће бити објављен и на сајту Вишег суда у Прокупљу ww.pk.
vi.sud.rs и на огласној табли Националне службе за запошљавање у Проку-
пљу, на адресу Виши суд у Прокупљу, 21. српске дивизије 2, 18400 Проку-
пље, лично или препорученом пошиљком са назнаком „за јавни конкурс”.

Датум обављања разговор са кандидатима биће одређен накнадно о 
чему ће учесници бити благовремено обавештени.

Све информације у вези са конкурсом могу се добити на број телефо-
на 027/321-667, особа за контакт је управитељ писарнице Горан Станојевић.

Неблаговремене, неразумљиве или непотпуне пријаве неће се разма-
трати.  18-08427

СКУПШТИНА ГРАДА НОВОГ ПАЗАРА на основу члана 36. ст. 3. 
и 4. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора Јавног ко-
муналног предузећа „Водовод и канализација” Нови Пазар, број 111-3/18, 
на седници одржаној 12. фебруара 2018. године. оглашава јавни конкурс

– за избор директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и кана-
лизација”, Нови Пазар.

1. Подаци о Јавном предузећу: Јавно комунално предузеће „Водовод 
и канализација”, Нови Пазар.
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Седиште Јавног предузећа: у Новом Пазару, 28. новембра 35.
Претежна делатност Јавног предузећа: 36.00 сакупљање, пречишћа-

вање и дистрибуција воде.
2. Радно место: директор Јавног комуналног предузећа „Водовод и 

канализација”, Нови Пазар.
Послови директора: представља и заступа Предузеће, организу-

је и руководи процесом рада, одговара за законитост рада Предузећа, за 
реализацију одлука и других аката Скупштине града, градоначелника и 
Градског већа, води пословање Предузећа, предлаже дугорочни и сред-
њорочни план пословне стратегије и развоја Предузећа и одговоран је за 
њихово спровођење, предлаже годишњи, односно трогодишњи програм 
пословања Предузећа и одговоран је за њихово спровођење, предлаже фи-
нансијске извештаје, предлаже доношење посебног програма коришћења 
средстава из буџета града (субвенције, гаранције или коришћење других 
средстава), извршава одлуке Надзорног одбора; бира извршне директоре, 
бира представнике предузећа у Скупштини друштва капитала чији је је-
дини власник Предузеће, по прибављеној сагласности скупштине града, 
закључује уговоре о раду са извршним директорима, у складу са законом 
којим се уређују радни односи, доноси Акт о систематизацији, предлаже 
Надзорном одбору доношење Акта о исплати стимулације извршним ди-
ректорима, предлаже Надзорном одбору доношење одлука и других аката 
из делокруга директора, одлучује о појединачним правима, обавезама и 
одговорностима запослених у складу са законом, Колективним уговором и 
Статутом Предузећа, доноси план набавки за текућу годину, доноси одлу-
ке у поступцима јавних набавки и набавки на које се не примењује Закон 
о јавним набавкама, врши и друге послове одређене законом, Оснивачким 
актом и Статутом Предузећа.

3. Услови за именовање:
1) да је пунолетно и пословно способно лице;
2) да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

њу од најмање четири године, односно на основним академским студијама 
у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, мастер академским студијама, ма-
стер струковним студијама, специјалистичким академским студијама или 
специјалистичким струковним студијама;

3) да има најмање пет година радног искуства на пословима за које 
се захтева високо образовање из подтачке 2) ове тачке;

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 му 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.
4. Место рада: Нови Пазар.
5. Стручна оспособљеност, знање и вештине које се проверавају у из-

борном поступку и начин њихове провере: познавање делокруга рада Јав-
ног комуналног предузећа „Водовод и канализација”, Нови Пазар; стручна 
оспособљеност за рад на месту директора и вештина комуникације – уви-
дом у податке из пријаве и разговором; вештина аналитичког резоновања 
и логичког закључивања, организационе способности и стручне способ-
ности у вези са руковођењем – писано, путем стандардизованих тестова.

6. Рок за подношење пријава на јавни конкурс: рок за подношење 
пријава на јавни конкурс је 30 дана од дана објављивања јавног конкурса 
у „Службеном гласнику Републике Србије”. Рок почиње да тече наредног 
дана од дана објављивања јавног конкурса.

Именовање директора Јавног комуналног предузећа „Водовод и ка-
нализација”, Нови Пазар, врши се на период од четири године.

7. Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и ме-
сто рођења, адресу становања, податке о образовању, податке о врсти и ду-
жини радног искуства с кратким описом послова на којима је кандидат ра-
дио до подношења пријаве на конкурс и одговорности на тим пословима, 
податке о стручном усавршавању и податке о посебним областима знања.

8. Докази који се прилажу уз пријаву на јавни конкурс: извод из ма-
тичне књиге рођених; диплома о стручној спреми; исправе којима се до-
казује радно искуство у струци (потврде, решења и други акти из којих 
се види на којим пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду 
је стечено радно искуство); оверена изјава да није члан органа политичке 
странке, односно да му је одређено мировање у вршењу функције у органу 
политичке странке; уверење надлежног органа да лице није осуђивано на 
казну затвора од најмање шест месеци; уверење надлежног органа да му 
нису изречене мере безбедности у складу са законом којим се уређују кри-
вична дела, и то:

1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
3) обавезно лечење наркомана;

4) обавезно лечење алкохоличара;
5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Сви докази прилажу се у оригиналу или у фотокопији која је оверена 

код јавног бележника.
9. Адреса на коју се подносе пријаве на јавни конкурс: Градска упра-

ва за изворне и поверене послове града Новог Пазара, Стевана Немање 2, 
са назнаком: „За оглас за избор директора јавног комуналног ’Водовод и 
канализација’, Нови Пазар” или преко писарнице органа Управе.

10. Подаци о лицу за контакт: Лице задужено за давање обавештења 
о конкурсу: Хидајет Плојовић, контакт телефон: 020/316-472, 020/313-644 
локал 100, e-mail: hidajet.plojovic@novipazar.org.rs.

Надлежни орган Градске управе, поднете неотворене пријаве доста-
вља Комисији за спровођење конкурса за избор директора јавних и јавно 
комуналних предузећа чији је оснивач град Нови Пазар, у року од три дана 
од истека рока за достављање пријава, на разматрање и даље поступање.

Напомена: Неблаговремене, неразумљиве и пријаве уз које нису при-
ложени сви потребни докази, Комисија одбацује закључком против кога 
није допуштена посебна жалба.

Овај оглас објављује се у „Службеном листу града Новог Пазара” и 
дневним новинама „Курир”, као и на званичној интернет страници града 
Новог Пазара: www.novipazar.org.rs.  18-08306

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У НИШУ, декан, обја-
вљује конкурс 

– за избор једног наставника у звање доцент или ванредни професор 
за ужу кривичноправну научну област, са пуним радним временом.

Кандидати треба да испуњавају услове предвиђене чланом 74. За-
кона о високом образовању („Службени гласник РС”, број 88/17), чланом 
165. Статута Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у Нишу”, број 
8/17), чланом 5. Правилника о поступку стицања звања и заснивања рад-
ног односа наставника Универзитета у Нишу („Гласник Универзитета у 
Нишу”, број 2/18) и Ближим критеријумима за избор у звање наставника 
(„Гласник Универзитета у Нишу”, број 3/17).

Пријаве кандидата са прилозима подносе се Правном факултету у 
Нишу, Трг краља Александра 11, 18105 Ниш, у року од 15 дана од дана 
објављивања конкурса.

Уз пријаву је неопходно доставити биографију, оверену фотокопију 
дипломе о стеченом научном степену доктора наука или уверења о докто-
рирању, библиографију и радове.

Кандидати који се пријављују на конкурс за избор у звање дужни су 
да попуне образац о испуњавању услова за избор у звање наставника који 
се налази на web порталу Универзитета у Нишу (www.npao.ni.ac.rs). За по-
пуну обрасца неопходно је да кандидат има кориснички налог, а уколико 
кандидат нема кориснички налог, неопходно је да се јави администратору 
Факултета на e-mail bane@prafak.ni.ac.rs. Ради благовременог отварања ко-
рисничког налога, кандидату се препоручује да се администратору Факул-
тета јави најкасније 24 часа пре истека конкурсног рока.

Приликом пријављивања на конкурс кандидати су дужни да Факул-
тету у писаној форми доставе документацију којом доказују да испуњава-
ју услове конкурса и предају попуњен, одштампан и потписан образац из 
претходног става.

Неблаговремене пријаве, као и пријаве кандидата које нису поднете 
на напред наведени начин, сматраће се неуредним пријавама и неће бити 
разматране.  18-08657

ПОЉОПРИВРЕДНA ШКОЛА „ЈОСИФ ПАНЧИЋ”, ПАНЧЕВО, 
привремени Школски одбор на основу члана 119. став 1. тачка 6. Закона о 
основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 
88/17), те на основу члана 123. став 4. Закона о основама система образо-
вања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17), те на основу члана 
123. став 5. Закона о основама система образовања и васпитања („Службе-
ни гласник РС”, број 88/17), те на основу члана 123. став 6. Закона о осно-
вама система образовања и васпитања, те на основу члана 123. Закона о 
основама система образовања и васпитања, те на основу члана 122. Закона 
о основама система образовања и васпитања, на XXXX седници одржаној 
5. фебруара 2018. године, је донео одлуку и овим путем оглашава конкурс 

– за избор директора школе на мандатни период од четири године.
Услови: Кандидат треба да испуњава услове прописане чланом 139. 

и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система образовања и васпи-
тања („Службени гласник РС”, број 88/17) за наставника средње стручне 
школе у подручју рада: пољопривреда, производња и прерада хране; за пе-
дагога и психолога и Правилником о ближим условима за избор директора 
установа образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 108/15), 
односно да има: 1) одговарајуће високо образовање: стечено на студија-
ма другог степена (мастер академске студије, мастер струковне студије, 
специјалистичке академске студије) и то: (1) студије другог степена из 
научне, односно стручне области за одговарајући премет, односно групе 
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предмета; (2) студије другог степена из области педагошких наука или 
интердисциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студи-
је другог степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно 
стручне области или области педагошких наука, са претходно завршеним 
студијама првог степена из научне, односно стручне области за одговарају-
ћи предмет, односно групу предмета; на основним студијама у трајању од 
најмање четири године, по прописима који су уређивали високо образова-
ње до 10. септембра 2005. године; 2) дозволу за рад наставника, васпитача 
и стручног сарадника, обуку и положен испит за директора установе, 3) 
најмање осам година рада у установи на пословима образовања и васпи-
тања, након стеченог одговарајућег образовања; 4) психичку, физичку и 
здравствену способност за рад са децом и ученицима; 5) да није осуђиван 
правноснажном пресудом за кривично дело за које је изречена безусловна 
казна затвора у трајању од најмање три месеца, као и за кривична дела на-
сиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање и злостављање 
малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела примање или давање 
мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне слободе, 
против правног саобраћаја и против човечности и других добара зашти-
ћених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкцију, 
и за које није, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 
6) држављанство Републике Србије; 7) знање српског језика на коме се и 
остварује образовно-васпитни рад.

Остало: Уз пријаву на конкурс кандидат је дужан да достави ориги-
нал или фотокопију/препис оверен од стране јавног бележника, не старији 
од шест месеци, документације којом доказује испуњеност услова. Оба-
везно се доставља: диплома о стеченом образовању, лиценца (дозвола) за 
рад наставника, васпитача и стручног сарадника, дозвола за рад директора 
(ако кандидат не поднесе доказ о положеном испиту за директора пријава 
на конкурс ће се сматрати потпуном, а кандидат изабран за директора који 
нема положен испит за директора, дужан је да га положи у року до две 
године од дана ступања на дужност), потврда о радном искуству од најма-
ње осам година на пословима образовања и васпитања, лекарско уверење 
– доказ о психичкој, физичкој и здравственој способности за рад са децом 
и ученицима (може се приложити лекарско уверење из персоналног доси-
јеа, а кандидат изабран за директора ће накнадно, пре закључења уговора, 
доставити ново лекарско уверење), уверење/доказ о знању српског језика, 
као језика на коме се у школи остварује образовно-васпитни рад (ако се из 
дипломе о стеченом образовању може утврдити да је образовање стече-
но на српском језику, не треба подносити посебан доказ о знању језика), 
уверење о неосуђиваности у смислу члана 139. став 1. тачка 3. Закона о 
основама система образовања и васпитања (кандидат је дужан да достави: 
1) уверење МУП-а, 2) уверење надлежног суда опште надлежности и 3) 
уверење надлежног Привредног суда), уверење о држављанству Републи-
ке Србије, извод из матичне књиге рођених, штампани подаци/фотокопија 
личне карте (не треба оверавати), доказ о резултату стручно-педагошког 
надзора у раду кандидата (извештај просветног саветника доставља се ако 
га кандидат има), резултат стручно-педагошког надзора школе/установе и 
оцену спољашњег вредновања (обавезно доставља кандидат који је прет-
ходно обављао дужност директора школе/установе), оквирни план рада 
за време мандата; доказе о поседовању организационих способности (фа-
култативно).Формулар за пријаву на конкурс кандидат преузима на сајту 
Министарства просвете, науке и технолошког развоја www.mpn.gov.rs. Рок 
за подношење пријава на конкурс је 15 дана. Пријаву са доказима о ис-
пуњавању услова конкурса кандидати достављају лично или путем поште 
на адресу: Пољопривредна школа „Јосиф Панчић” Панчево, Новосељан-
ски пут 31, са назнаком „Конкурс за директора” или лично на деловодник 
школе. Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. Дирек-
тора школе именује министар на период од четири године, уз претходно 
прибављену сагласност надлежног органа АП Војводине. 18-08568

ОСНОВНА ШКОЛА „ДУШКО РАДОВИЋ”, СРЕМЧИЦА, Школ-
ски одбор, на основу члана 119. став 1. тачка 6) Закона о основама система 
образовања и васпитања („Службени гласник РС”, број 88/17) и члана 73. 
став 1. тачка 6) Статута, расписује конкурс 

– за избор директора школе.
За директора може бити изабрано лице које испуњава услове про-

писане чланом 139. и чланом 140. ст. 1. и 2. Закона о основама система 
образовања и васпитања:

1) има одговараjуће образовање:
– на студијама другог степена (мастер академске студије, мастер 

струковне студије, специјалистичке академске студије) и то:
– студије другог степена из научне, односно стручне области за одго-

варајући предмет, односно групе предмета;
– студије другог степена из области педагошких наука или интерди-

сциплинарне, мултидисциплинарне, трансдисциплинарне студије другог 
степена које комбинују целине и одговарајуће научне, односно стручне 
области или области педагошких наука;

– на основним студијама у трајању од најмање четири године, по про-
писима који су уређивали високо образовање до 10. септембра 2005. године.

Лице које је стекло образовање на студијама другог степена из на-
учне, односно стручне области за одговарајући предмет, односно групе 
предмета као лице које је стекло образовање на студијама другог степена 
из области педагошких наука или интердисциплинарне, мултидисципли-
нарне, трансдисциплинарне студије другог степена које комбинују целине 
и одговарајуће научне, односно стручне области или области педагошких 
наука мора да има завршене студије првог степена из научне, односно 
стручне области за одговарајући предмет, односно групу предмета.

2) има психичку, физичку и здравствену способност за рад са децом 
и ученицима; 

3) ниjе осуђивано правноснажном пресудом за кривично дело за коjе jе 
изречена безусловна казна затвора у траjању од наjмање три месеца, као и за 
кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног лица, запуштање 
и злостављање малолетног лица или родоскврнуће, за кривична дела прима-
ње или давање мита; за кривична дела из групе кривичних дела против полне 
слободе, против правног саобраћаjа и против човечности и других добара за-
штићених међународним правом, без обзира на изречену кривичну санкциjу, 
и за коjе ниjе, у складу са законом, утврђено дискриминаторно понашање; 

4) има држављанство Републике Србиjе; 
5) зна српски jезик и jезик на коjем остваруjе образовно-васпитни рад. 
6) има дозволу за рад наставника, васпитача и стручног сарадника, 
7) наjмање осам година рада у установи на пословима образовања и 

васпитања, након стеченог одговараjућег образовања. 
8) положен испит за директора установе 
Директор се бира на период од четири године.
Рок за пријављивање на конкурс почиње 26. фебруара 2018. године и 

траје 15 дана од дана објављивања конкурса.
Неблаговремене и непотпуне пријаве неће се узети у разматрање.
Уз пријаву на конкурс кандидати треба да приложе:
– доказ о држављанству (извод из матичне књиге рођених или увере-

ње о држављанству;
– оверен препис/фотокопију дипломе о стеченом образовању;
– оверен препис/фотокопију документа о положеном испиту за ли-

ценцу, односно стручном испиту;
– потврду о радном искуству;
– преглед кретања у служби са биографским подацима (необавезно);
– доказе о својим стручним и организационим способностима 

(необавез но).
Приjава на конкурс за избор директора, заjедно са потребном доку-

ментациjом, доставља се установи. 
Ближе информације о конкурсу могу се добити код секретара Школе 

и преко телефона 011/2526-400 и 011/2526-612.  18-08426

СУДСКИ ОГЛАСИ

ВИШИ СУД У ЈАГОДИНИ

Виши суд у Јагодини, састављен од судије Ружи-
це Стојановић, као судија појединац у правној ствари 
предлагача Dejana Übernickel из Јагодине, чији је пуно-
моћник Гордана Исаковић, адвокат из Јагодине, против 
противника предлагача Даниеле Übernickel, сада на не-
познатој адреси, ради признања стране судске одлуке, 
9. фебруара 2018. године, донео је оглас.

Решењем овог суда Р. број 7/18 од 9. фебруара 
2018. године, на основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-
-а, постављен је Дарко Петровић, адвокат из Јагодине, 
за привременог заступника противника предлагача 
Dejana Übernickel, сада на непознатој адреси, ради при-
знања стране судске одлуке.

Истим решењем одређено је да ће привремени 
заступник заступати противника предлагача у по-
ступку све док се противник предлагача или његов 
пуномоћник  не појави пред судом, односно док орган 

старатељства не обавести суд да је противнику предла-
гача поставио стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и на огласној табли суда.

Р. број 7/18 – Из Вишег суда у Јагодини.
  18-08359

ВИШИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Виши суд у Крагујевцу, судија Сузана Грујовић, 
као судија појединац, у поступку признања стране 
судске одлуке предлагача Реист Пепељак Сузане из 
Крагујевца, Првог марта 10/54, чији је пуномоћник 
Вуксановић Богољуб адвокат из Крагујевца, Светоза-
ра Марковића 11-а/3, против противника предлагача 
Пепељак Самира из Бара, који се налази на непознатој 
адреси, поставља привременог заступника, адвоката 
Пачариз Душка из Крагујевца, применом члана 81. став 
2. тачка 4. ЗПП-а, зато што је противник предлагача на 
непознатој адреси и нема пуномоћника.

Постављени привремени заступник заступаће 
противника предлагача у овом предмету, све док се 

противник предлагача или његов пуномоћник не појаве 
пред судом.

Р. број 1/18 – Из Вишег суда у Крагујевцу.
  18-08579

ВИШИ СУД У НОВОМ САДУ

Виши суд у Новом Саду, по судији Мирели Никол-
чић, у правној ствари тужилаца Јосић Радојке и Јосић 
Љубинка, обоје из Футога, Руменачка 14, чији је зајед-
нички пуномоћник Радомировић Еторре Зора, адвокат 
у Новом Саду, против туженог ДОО „Грепинг Нови 
Сад” из Новог Сада, Милеве Марић 25, сада непозна-
тог седишта, кога заступа законски заступник, дирек-
тор Драгослав Пајић, сада на непознатом месту борав-
ка, ради делимичног раскида уговора и накнаде штете, 
донео је 20. децембра 2017. године, оглас.

Виши суд у Новом Саду, применом члана 81. став 
2. и члана 82. Закона о парничном поступку, поставља 
привременог заступника туженом ДОО „Грепинг Нови 
Сад”, из Новог Сада, чије је седиште непознато, а кога 
заступа законски заступник, директор Пајић Драгослав, 
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сада на непознатом месту боравка, у личности Мади 
Ђуре, адвоката из Новог Сада, који ће штитити инте-
ресе туженог у овој парници која се води код овог суда 
број П-576/2017 који ће заступати туженог све док се 
тужени или његов законски заступник или пуномоћник 
не појави пред судом или док орган старатељства не 
обавести суд да је поставио старатеља.

П. број 576/2017 – Из Вишег суда у Новом Саду.
  18-08421

ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Виши суд у Пожаревцу, у предмету 3 Р број 100/17 
у коме је захтев за признање стране судске одлуке под-
нела предлагач Драгана Пантић из Канаде, коју заступа 
пуномоћник Небојша Калиновић, адвокат из Велике 
Плане, против противника предлагача Предрага Пан-
тића из Канаде, на непознатој адреси, донео је решење 
3 Р број 100/17 дана 5. фебруара 2018. године, којим 
је противнику предлагача Предрагу Пантићу на основу 
члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а у вези члана 30. став 2. 
ЗВП-а поставио привременог заступника адвоката Жи-
ворада Миладиновића из Пожаревца, Табачка чаршија 
5, који ће га заступати у овом поступку.

Привремени заступник заступаће противника пре-
длагача у поступку све док се противник предлагача 
или његов пуномоћник не појаве пред судом или док 
орган старатељства не обавести суд да је поставио ста-
ратеља.

3. Р. број 100/17 – Из Вишег суда у Пожаревцу.
  18-08440

ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ

У смислу члана 81. став 2. тачка 4. Закона о пар-
ничном поступку, Виши суд у Смедереву, судија Зорица 
Поповић, у ванпарничном предмету предлагача Hajnrih 
Dragice из Избишта код Вршца, Саве Кнежевића 89, 
чији је пуномоћник Добрица Антонијевић, адвокат из 
Смедеревске Паланке, против противника предлагача 
Hajnrih Save, са непознатим пребивалиштем и борави-
штем, у поступку за признање стране судске одлуке, 
донео је 17. новембра 2017. године решење.

Противнику предлагача Hajnrih Savi, са непозна-
тим местом пребивалишта и боравишта, поставља се 
привремени заступник Нада Константиновић, адвокат 
из Смедерева, Омладинска 2.

Привремени заступник ће у овом поступку врши-
ти права и дужности законског заступника противника 
предлагача све док се противник предлагача или његов 
пуномоћник – законски заступник не појави пред судом 
или док орган старатељства не обавести суд да му је 
поставио стараоца.

Р. број 72/17 – Из Вишег суда у Смедереву.
  18-08578

ВИШИ СУД У СУБОТИЦИ

Виши суд у Суботици, по судији Марији Ракић, као 
судији појединцу, у ванпарничном поступку предлагача 
Kim Luginbuhl и млт. Reto Luginbuhl, 2737 Gegledbercel 
Vorosmartу ut. 14, Мађарска, чији је пуномоћник Марио 
Шили, стручни радник Центра за социјални рад гра-
да Суботице, против противника предлагача Оровец 
Тибора, Чантавир, Лењинова 1, ради признања стране 
судске одлуке, пресуде Основног суда у Цегледу број 
5. П. 21. 148/2011/38 од 19. септембра 2013. године, 12. 
фебруара 2018. године објављује оглас.

Виши суд у Суботици, је решењем посл. број 
3. Р. 32/17 од 12. фебруара 2018. године, поставио за 
привременог заступника противнику предлагача Оро-
вец Тибору, Лидију Опачић, адвоката из Суботице, на 
основу члана 81. став 2. тачка 5. Закона о парничном 
поступку.

Привремени заступник, адвокат Лидија Опачић, 
ће заступати противника предлагача и предузимати 
парничне радње у поступку, све док се противник пре-
длагача или његов пуномоћник не појаве пред с удом 
или док орган старатељства не обавести суд да је по-
ставио старатеља.

3. Р. број 32/17 – Из Вишег суда у Суботици.
  18-08434

ВИШИ СУД У ЧАЧКУ

Виши суд у Чачку, и то судија Светлана Крунић 
Тасевски, као судија појединац, у прав-ној ствари пре-
длагача Бранка Шутића из Чачка, Коче Анђелковића 
3/5, против противника предлагача Радојке Шутић рођ. 
Кривокапић, сада са боравиштем у Јужној Африци на 
непознатој адреси, ради признања стране судске одлу-
ке, решењем 4Р. број 3/18 од 6. фебруара 2018. године, 

противнику предлагача за привременог заступника по-
ставио је Страхињу Симовић, адвоката из Чачка, који 
ће је у овом поступку заступати све док се противник 
предлагача или његов пуномоћник не појаве пред су-
дом, односно док орган старатељства не обавести суд 
да му је поставио старатеља.

4. Р. број 3/18 – Из Вишег суда у Чачку.  18-08288

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Позивају се лица која полажу   право на наслеђе 
иза пок. Станковић Зорке, бивше  из Београда, Тонета 
Томшића 2 (сада Улица Деспота Оливера) рођена  2. 
јула 1929. године, преминула  14.  фебруара  2008. годи-
не,  од оца  Светозара, ЈМБГ 0207929715008, да се јаве  
Првом основном суду у Београду,  у Булевару Николе 
Тесле 42а, Нови Београд,  у судници  број 1.18, у року 
од годину дана од  објављивања огласа.

III 1. О. број 2569/10 – Из Првог основног суда у 
Београду.  18-08443

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

У правној ствари тужилаца мал. Милана Радо-
сављевића, Душана Радосављевића и Уроша Радоса-
вљевића, сви из Београда, чији је законски заступник 
мајка Славица Радосављевић из Београда, Заплањска 
84/б, против тужене Зорице Радосављевић, сада не-
познатог пребивалишта и боравишта, туженој Зорици 
Радо-сављевић поставља се привремени заступник из 
реда Београдских адвоката са списка Адвокатске ко-
море, адвокат Марија Китаровић, из Београда, Булевар 
војводе Мишића 23, који у поступку има сва права и 
дужности законског заступника и вршиће их док се 
тужена или њен пуномоћник не појаве пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
стараоца, а све у смислу члана 79. Закона о парничном 
поступку и члана 80. истог закона.

6. П2. број 2122/16 – Из Другог основног суда у 
Београду.  18-08287

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Трећи основни суд у Београду, судија Бојана Чо-
гурић, судија појединац, у парници тужиоца АДО Три-
глав осигурање, са седиштем у Београду, Милутина 
Миланковића 7а, против туженог Предрага Мирјанића 
из Панчева, непознатог пребивалишта, ради регреса, 
вредност предмета спора 202.173,00 динара, донео је 
на основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а ван рочишта 
16. новембра 2017. године, решење којим је туженом 
Предрагу Мирјанићу поставио привременог заступни-
ка Емилу Вучићевић адвоката из Београда, Димитрија 
Котуровића 21/11 из разлога што је тужени непознат на 
адреси и достављање се није могло извршити.

Постављени привремени заступник адвокат Емила 
Вучићевић из Београда, Ди-митрија Котуровића 21/11, 
заступаће туженог Предрага Мирјанића у парничном 
поступку П. број 131/15 све док се тужени или његов 
пуномоћник не поја-ви пред судом.

17. П. број 131/15 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-08277

Трећи основни суд у Београду, и то судија Весна 
Милојевић у оставинском поступку иза пок. Ђокић 
Бранислава бившег из Новог Београда, Гоце Делчева 
33, рођеног 17. октобра 1932. године од оца Боривоја 
и мајке Рајке, преминулог 4. августа 2014. године, 5. 
априла 2017. године објављује оглас.

Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе 
иза пок. Ђокић Бранислава бившег из Новог Београда, 
Гоце Делчева 33, рођеног 17. октобра 1932. године, од 
оца Боривоја и мајке Рајке, преминулог 4. августа 2014. 
године, да се у року од годину дана од дана објављи-
вања огласа јаве Трећем основном суду у Београду – 
Нови Београд, Булевар Михајла Пупина 16.

III 4. О. број 7490/16 – Из Трећег основног суда у 
Београду.  18-08514

ОСНОВНИ СУД У АРАНЂЕЛОВЦУ

Основни суд у Аранђеловцу и то судија Надежда 
Симић, као судија појединац, у правној ствари тужи-
ље Шмигић Наде из села Бање општина Аранђеловац, 
чији је пуномоћник адв. Љубомир Бошковић из Аран-
ђеловца против тужених Шмигић Новице из Јежевице 
општина Чачак и тужених Војиновић Наталије, Златков 
Лепосаве, Шмигић Николе и Шмигић Бојане, сви из 
Јежевице општина Чачак, сада на непознатој адреси, 

ради утврђивања, донео је 9. фебруара 2018. године, 
одлучујући о постављању привременог заступника, ван 
рочишта решење.

Поставља се адвокат Илија Ковачевић из Аранђе-
ловца за заједничког привременог заступника тужених 
Војиновић Наталије, Златков Лепосаве, Шмигић Нико-
ле и Шмигић Бојане, сви из Јежевице општина Чачак, 
сада на непознатој адреси, а немају пуномоћника.

У овом парничном поступку привремени заступ-
ник ће вршити сва права и дужности законског заступ-
ника, док се тужени или њихови пуномоћник/ци не 
појаве пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да је поставио стараоца.

П. број 355/17 – Из Основног суда у Аранђеловцу.
  18-08512

ОСНОВНИ СУД У БОРУ

Основни суд у Бору као парнични по председнику 
већа судији Драгици Стојановић, у правној ствари ту-
жиоца Душана Миладиновића из Бора против тужене 
Јасминке Миладиновић из Неготина, сада на непозна-
тој адреси, ради развода брака, поставио је туженој 
привременог заступника адвоката Десимира Губића из 
Бора, јер се достављање туженој није могло извршити 
а тужена нема пуномоћника.

Привремени заступник заступаће тужену у предњој 
правној ствари док се тужена или њен пуномоћник не по-
јаве пред судом односно док Центар за социјални рад у 
Бору не обавести суд да је туженој поставио старатеља.

П2. број 252/17 – Из Основног суда у Бору.
  18-08444

ОСНОВНИ СУД У ВАЉЕВУ

Основни суд у Ваљеву, судија Јасмина Штулић, 
у парници тужиоца Републички фонд ПИО, Београд, 
против туженог Спасојевић Љубомира из Ваљева, ради 
стицања без основа, донео је ван рочишта 9. фебруара 
2018. године решење.

За привременог заступника туженог Спасојевић 
Љубомира из Ваљева, ЈМБГ 2204947770014, поставља 
се адвокат Стана Ђекић из Ваљева, која ће у поступку 
вршити сва права и дужности законског заступника, 
све док се тужени, или његов пуномоћник не појаве 
пред судом или док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио стараоца.

14. П. број 757/17 – Из Основног суда у Ваљеву.
  18-08430 

ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ

Основни суд у Врању, председник већа – судија 
Милена Стојевић, у парници по тужби тужиоца Алек-
сандра Еминовића из Врања, Танаска Рајића 12, кога 
заступа пуном. Наташа Илић, адв. из Врања, против 
тужене Снежане Еминовић, рођ. Марковић из Сурду-
лице, сада на непознатој адреси, ради развода брака, 
на основу члана 83. Закона о парничном поступку, 20. 
фебруара 2018. године, објављује оглас.

За привременог заступника туженој Снежани 
Еминовић, рођ. Марковић из Сурдулице, сада на непо-
знатој адреси, на основу члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. 
ЗПП-а, поставља се Данијела Стошић, адв. из Врања, 
која ће заступати тужену у поступку, све док се туже-
на или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно 
док орган старатељства не постави старатеља.

Оглас се објављује у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, на огласној табли суда и на интернет 
страници суда, у складу са чланом 83. ЗПП-а.

П2. број 334/17 – Из Основног суда у Врању.
  18-08356

ОСНОВНИ СУД У ВРШЦУ

Основни суд у Вршцу, по судији Татјани Бранков у 
правној ствари тужиоца Лазић Терезие-Терезе из Шу-
шара, Банатска 162, коју заступа Ружић Милош адвокат 
из Вршца, против туженог Фекете Александра из Вр-
шц,а Старине Новака 15, сада на непознатој адреси у 
Шведској, ради утврђивања права сувласништва, донео 
је 23. јуна 2017. године, решење.

Поставља се привремени заступник туженом Фе-
кете Александру из Вршца из разлога што му је непо-
знато место пребивалишта и боравишта, а достављање 
му се није могло извршити сходно члану 81. став 2. 
тачка 4. ЗПП-а, адвокат Славица Николић из Вршца, 
све док се тужени или његов пуномоћник не појаве 
пред судом, односно док орган старатељства не обаве-
сти суд да је поставио стараоца.

Против овог решења није дозвољена жалба.
4. П. број 294/17 – Из Основног суда у Вршцу.
  18-08570
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ОСНОВ НИ СУД У ЗРЕ ЊА НИ НУ

Основ ни суд у Зре ња ни ну, по су ди ји Зо ран ки Та-
дин Вра че вић, као пред сед ни ку Ве ћа, у прав ној ства ри 
ту жи о ца Са бо Са ве из Зре ња ни на, ко га за сту па пу но-
моћ ник Ве сна Ра ди шић Гу те ша, адво кат из Зре ња ни на, 
про тив ту же не Са бо Хе ле не, ван ро чи шта 8. фе бру а ра 
2018. го ди не, до нео је ре ше ње.

По ста вља се за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ној 
Са бо Хе ле ни, са да не по зна тог ме ста пре би ва ли шта и 
бо ра ви шта, Ђур чок Па вел, адво кат из Зре ња ни на ко ји 
ће име но ва ну за сту па ти у пред ме ту овог су да број 15 
П2. број 705/17.

При вре ме ни за ступ ник пред у зи ма ће пар нич не 
рад ње у по ступ ку све док се стран ка и 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.

15. П2. број 705/17 – Из Основ ног су да у Зре ња ни ну.
  18-08583

Основни суд у Зрењанину, по судији Богданки 
Продановић, као судији појединцу, у правној ствари ту-
жиоца Раду Тихомира из Зрењанина, Босанска 19, кога 
заступа пуномоћник Радин Драган, адвокат из Зрења-
нина, против туженог Петровић Радислава, непознатог 
места пребивалишта и боравишта, ради утврђења, вр. 
спора 10.000,00 динара, донео је 12. фебруара 2018. го-
дине решење.

Туженом Петровић Радиславу, непознатог пребива-
лишта и боравишта, у смислу одредби члана 82. ЗПП-
-а, поставља се привремени заступник у лицу адвоката 
Асани Хаве из Зрењанина, са седиштем канцеларије 
у Зрењанину, Гимназијска 8, који ће заступати његова 
права и интересе и предузимати све парничне радње у 
поступку док се именовани, његов законски заступник 
или пуномоћник не појаве пред судом или док орган 
старатељства не обавести суд да је поставио старатеља.

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

32. П. број 162/2017 – Из Основног суда у Зрења-
нину.  18-08581

ОСНОВНИ СУД У КРАЉЕВУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ВРЊАЧКОЈ БАЊИ

Пред Основним судом у Краљеву, Судска јединица 
у Врњачкој Бањи у току је поступак по тужби тужиоца 
Банка Поштанска штедионица, а.д. Београд, против ту-
женог Рашковић Бранислава из Вранеша, чије је бора-
виште непознато, ради дуга.

Туженом Рашковић Браниславу, са непознатим бо-
равиштем, поставља се за привременог заступника адв. 
Чеперковић Миленко из Врњачке Бање.

Привремени заступник у поступку има сва права и 
дужности законског заступника и предузимаће радње у 
поступку све док се странка, њен законски заступ-ник 
или пуномоћник не појаве пред судом, или док орган 
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца.

Трошкови привременог заступника падају на терет 
тужиоца Банка Поштанска штедионица, а.д., Београд.

I 40 Пл. број 13/17 – Из Основног суда у Краљеву, 
Судска јединица у Врњачкој Бањи.  18-08279

ОСНОВНИ СУД У ЛЕБАНУ

Основни суд у Лебану, као ванпарнични суд по су-
дији Зорану Марковићу, поступајући по предлогу пре-
длагача Синан Реџепи из Тупала, општина Медвеђа, ради 
утврђивања чињенице смрти Ајше Реџеповић из Тупала, 
општина Медвеђа, на основу члана 71. Закона о ванпар-
ничном поступку, 22. фебруара 2018. године, издаје оглас.

Позива се Ајша Реџеповић са последњим преби-
валиштем у селу Тупале, Општина Медвеђа, рођена 23. 
октобра 1914. године, од оца Зећира Зековића и мајке 
Саље Зековић, а која је наводно умрла 19. априла 1988. 
године, да се у року од 20 дана од објављивања огласа 
у „Службеном гласнику Републике Србије” јави овом 
суду.

Истовремено суд позива сваког ко нешто зна о ње-
ном животу да то јави овом суду.

По протеку наведеног рока суд ће донети одлуку 
по предлогу за утврђивање чињенице смрти.

Р2. број 14/17 – Из Основног суда у Лебану.
  18-08346

ОСНОВНИ СУД У ЛОЗНИЦИ

Основни суд у Лозници, као парнични, по суди-
ји Миладину Данојлићу решавајући у правној ствари 

тужиоца Гордане Капoр из Лознице, а против туженог 
Драгана Капора из Малог Зворника, сада на непознатој 
адреси у Аустралији, ради развода брака, доне је 19. 
фебруара 2018. године оглас.

Основни суд у Лозници поставио је на основу чла-
на 84. став 2. тачкa 5. ЗПП-а адвоката Предрага Фили-
повића из Лознице за привременог заступника туженом 
Драгану Капору из Малог Зворника, сада на непознатој 
адреси у Аустралији.

Постављени привремени заступник ће заступати 
тужену све док она или њен пуномоћник се не појаве 
пред судом или док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио стараоца.

2. П2. број 504/16 – Из Основног суда у Лозници.
  18-08361

ОСНОВНИ СУД У МЛАДЕНОВЦУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У СОПОТУ

Основни суд у Младеновцу, Судска јединица у Со-
поту, као парнични и то судија Мирјана Ивковић, у пар-
ници тужиоца мал. Саве Урошевић Лазић из Баћевца, 
чија је законска заступница Љубинка Урошевић Лазић 
из Баћевца, Владислава Николића 91 а против туженог 
Љубомира Лазића из Суве реке, Сопина, ради умањења 
завештајног располагања, донео је 12. фебруара 2018. 
године, решење.

Поставља се привремени заступник туженом Љу-
бомиру Лазићу са последњим познатим пребивали-
штем у Сувој реци, Сопина.

За привременог заступника поставља се адвокат 
Перовић Светлана из Сопота, Космајски трг б.б.

Привремени заступник ће у овој правној ствари 
вршити сва права и дужности законског заступника 
док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред 
судом или док орган старатељства не постави стараоца 
туженом.

П. број 700/2016 – Из Основног суда у Младенов-
цу, Судска јединица у Сопоту.  18-08438

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ

Основни суд у Новом Пазару судија појединац 
Марко Срећковић, у ванпарничном поступку по пре-
длогу предлагача Ризвана Медовић из Новог Пазара, 
чији је пуномоћник адвокат Драган Нововић, против 
противника предлагача Ета Медовића, Изета Гицића, 
Меда Аћифовића, Мушке Фетаховић, Ђуклке Гуџевић, 
Мустафе Џанковића, Сафета Џанковића, Азре Алић, 
Мирсада Међедовића и Находа Медовића, ради физич-
ке деобе, 20. фебруара 2018. године донео је оглас.

Решењем овог суда 18 Р1 број 132/17 од 20. фебру-
ара 2018. године на основу члана 81. став 1 тач. 1. и 5. 
ЗПП-а постављен је адвокат Махмут Мемић из Новог 
Пазара за привременог заступника противницима пре-
длагача Изету Гицићу и Меду Аћифовићу, јер из списа 
предмета произилази да живе у иностранству, а да им 
је тачна адреса становања непозната.

Истим решењем је одређено да ће привремени 
заступник заступати противнике предлагача у овом 
поступку све док се противници предлагача или њихов 
пуномоћник не појаве пред судом, односно док орган 
старатељства не обавести суд да је противницима пре-
длагача поставио стараоца.

18. Р1 брoj 132/17 – Из Основног суда у Новом Па-
зару.  18-08679

Основни суд у Новом Пазару, судија појединац 
Марко Срећковић, у оставинском поступку иза смрти 
Хрњак Нурадина из Новог Пазара, 14. фебруара 2018. 
године, објављује оглас.

У складу са чланом 116. ЗВП, у вези са чл. 208. 
и 209. Закона о наслеђивању, позивају се лица која по-
лажу права на наслеђе пок. Хрњак Нурадина из Новог 
Пазара, који је преминуо 28. априла 1958. године у 
Новом Пазару, од оца Ибра, са последњим пребивали-
штем у Улици Гојка Бачанина 27, да се пријаве Основ-
ном суду у Новом Пазару у року од једне године од 
дана објављивања огласа.

Уколико се по истеку наведеног рока не пријави 
ни један наследник, суд ће донети решење којим зао-
ставштину предаје на уживање Републици Србији.

18. О. број 878/17 – Из Основног суда у Новом Па-
зару.  18-08686

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ

Основни суд у Новом Саду, по судији Олгици 
Милошевић, у правној ствари тужиоца Jubanka а.д., 
Београд – Врачар, Краља Милана 11, кога заступа др 

Немања Алексић, адвокат у Новом Саду, против туже-
не Недељковић Верице, из Новог Сада, сада на непо-
знатом месту боравка, ради исплате, донео је оглас.

Основни суд у Новом Саду, применом члана 81. 
став 2. и члана 82. ЗПП-а Закона о парничном поступ-
ку, поставља привременог заступника туженој Недељ-
ковић Верици, на непознатом месту боравка, Шаранов 
Зорицу, адвоката из Новог Сада, која ће штитити инте-
ресе тужене у овој парници која се води код овог суда 
број Пл 526/2017, и који ће заступати тужену све док 
се тужена или њен законски заступник или пуномоћ-
ник не појави пред судом или док орган старатељства 
не обавести суд да је поставио старатеља.

Пл. број 526/2017 – Из Основног суда у Новом 
Саду.  18-08285

Основни суд у Новом Саду, поставља привременог 
заступника, туженом Вуликић Дарку, сада на непозна-
тој адреси, у правној ствари тужиоца „Ерсте банке” а.д. 
Нови Сад, против туженог Вуликић Дарка из Новог 
Сада, Васе Мискина Црног 7, сада на непознатом ме-
сту боравка, Вујадин Јелену, адвоката из Новог Сада, 
који ће штитити интересе туженог у предмету ПЛ број 
637/17. Привремени заступник има у овом поступку 
сва права и дужности законског заступника. Привре-
мени заступник има у овом поступку сва права и ду-
жности законског заступника. Привремени заступник 
ће предузимати парничне радње у овом поступку све 
док се тужени, његов законски заступник или пуномоћ-
ник не појаве пред судом или док орган старатељства 
не обавести суд да је поставио старатеља.

Пл. број 637/17 – Из Основног суда у Новом Саду.
  18-08577

ОСНОВНИ СУД У ОБРЕНОВЦУ

Основни суд у Обреновцу, и то судија Гордана 
Марјановић, у оставинском поступку иза смрти пок. 
Негосаве Марковић, рођ. Прелић, од оца Момира, бив. 
из Великог Поља, решењем О. број 204/16 од 16. фе-
бруара 2016. године поставио је привременог заступ-
ника унуку оставиље Горанa Настића, са боравиштем 
у Прагу без ближе адресе, на основу одредбе члана 116. 
став 3. ЗВП-а РС, члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. став 4. 
и члана 82. став 2. ЗПП-а, а у вези са чланом 30. став 
2. ЗВП-а РС, адв. Страхињу Бегенишића из Обреновца, 
који ће заступати права и интересе Горана Настића у 
оставинском поступку док се странка или његов пуно-
моћ-ник не појаве пред судом или док орган старатељ-
ства не обавести суд да је истом поставио стараоца.

О. број 204/16 – Из Основног суда у Обреновцу.
  18-08303

ОСНОВНИ СУД У ПАРАЋИНУ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ЋУПРИЈИ

Основни суд у Параћину, Судска јединица у Ћу-
прији, судија Вера Стојановић, у предмету тужиоца Јо-
вановић (Живадин) Јевте из Иванковца, против тужене 
Јовановић (Брана) Малине, раније на адреси у Иван-
ковцу, а сада на непознатој адреси, ради развода брака, 
донео је 8. фебруара 2018. године, оглас.

Туженој Јовановић (Брана) Малини, раније на 
адреси у Иванковцу, а сада на непознатој адреси, по-
ставља се за привременог заступника адв. Душан Ди-
шић из Ћуприје, који ће заступати интересе тужене у 
овој правној ствари, све док се тужена или њен пуно-
моћник не појаве пред овим судом и преузму поступак, 
а до окончања ове парнице.

10. П2. број 9/18 – Из Основног суда у Параћину, 
Судска јединица у Ћуприји.  18-08439

ОСНОВНИ СУД У ПИРОТУ

Основни суд у Пироту, као оставински суд, са-
стављен од судије Јасмине Јовановић, уз учествовање 
судијског помоћника Маријане Нешић, у поступку 
расправљања заоставштине пок. Стевановић Ивана, 
бив. из Пирота, рођеног 20. јуна 1931. године, умрлог 
3. маја 2017. године, 20. фебруара 2018. године, донео 
је оглас.

Решењем овог суда 4 О. број 759/17 а на основу 
члана 81. став 1. и став 2. тачка 5. ЗПП-а, постављен је 
за привременог заступника законском наследнику Си-
мић Милијани непознатог пребивалишта и боравишта 
у земљи и иностранству, Младеновић Олгица, адвокат 
из Пирота.

Истим решењем је одређено да ће привреме-
ни заступник предузимати све радње у оставинском 
поступку све док се законски заступник или његов 
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пуномоћник не појави пред судом и да ће трошкове 
објављивања огласа и трошкове поступка привременог 
заступника сносити наследна учесница Ћирић Алек-
сандра.

4. O. број 759/17 – Из Основног суда у Пироту.
  18-08354

Основни суд у Пироту, као оставински суд, са-
стављен од судије Јасмине Јовановић, уз учествовање 
судијског помоћника Маријане Нешић, у поступку 
расправљања заоставштине пок. Стевановић Ивана, 
бив. из Пирота, рођеног 20. јуна 1931. године, умрлог 
3. маја 2017. године, 20. фебруара 2018. године донео 
је оглас.

Решењем овог суда 4 О. број 759/17 а на основу 
члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. ЗПП-а, постављен је за 
привременог заступника законском наследнику Симић 
Миланки, непознатог пребивалишта и боравишта у зе-
мљи и иностранству, Младеновић Властимир, адвокат 
из Пирота.

Истим решењем је одређено да ће привремени 
заступник предузимати све радње у оставинском по-
ступку све док се законски заступник или његов пу-
номоћник не појави пред судом и да ће трошкове об-
јављивања огласа и трошкове поступка привременог 
заступника сносити наследна учесница Ћирић Алек-
сандра.

4. O. број 759/17 (2) – Из Основног суда у Пироту.
  18-08355

Основни суд у Пироту, као оставински суд, са-
стављен од судије Јасмине Јовановић, уз учествовање 
судијског помоћника Маријане Нешић, у поступку 
расправљања заоставштине пок. Стевановић Ивана, 
бив. из Пирота, рођеног 20. јуна 1931. године, умрлог 
3. маја 2017. године, 20. фебруара 2018. године донео 
је оглас.

Решењем овог суда 4 О. број 759/17 а на основу 
члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. ЗПП-а, постављен је за 
привременог заступника законском наследнику Симић 
Мари непознатог пребивалишта и боравишта у земљи 
и иностранству, Митић Срђан, адвокат из Пирота.

Истим решењем је одређено да ће привремени 
заступник предузимати све радње у оставинском по-
ступку све док се законски заступник или његов пу-
номоћник не појави пред судом и да ће трошкове об-
јављивања огласа и трошкове поступка привременог 
заступника сносити наследна учесница Ћирић Алек-
сандра.

4. O. број 759/17 – Из Основног суда у Пироту.
  18-08357

Основни суд у Пироту, као оставински суд, са-
стављен од судије Јасмине Јовановић, уз учествовање 
судијског помоћника Маријане Нешић, у поступку 
расправљања заоставштине пок. Стевановић Ивана, 
бив. из Пирота, рођеног 20. јуна 1931. године, умрлог 
3. маја 2017. године, дана 20. фебруара 2018. године, 
донео је оглас.

Решењем овог суда 4 О. број 759/17 а на основу 
члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. ЗПП-а, постављен је за 
привременог заступника законском наследнику Стева-
новић Зорану непознатог пребивалишта и боравишта 
у земљи и иностранству, Мијалковић Горан, адвокат из 
Пирота.

Истим решењем је одређено да ће привремени 
заступник предузимати све радње у оставинском по-
ступку све док се законски заступник или његов пу-
номоћник не појави пред судом и да ће трошкове об-
јављивања огласа и трошкове поступка привременог 
заступника сносити наследна учесница Ћирић Алек-
сандра.

4. O. број 759/17 (4) – Из Привредног суда у Пироту.
  18-08358

Основни суд у Пироту, судија Каја Тричковић, 
у извршној ствари извршног повериоца Виши суд у 
Пироту, против извршног дужника Костић Зорана из 
Пирота, ради наплате новчаног потраживања, упра-
вљајући поступком, донео је 21. фебруара 2018. године, 
оглас.

Решењем овог суда 1И. 2107/13 од 5. априла 2016. 
године, а на основу члана 81. став 2. тачка 5. Закона 
о парничном поступку, а у вези са чланом 10. ЗИО, 

извршном дужнику Костић Зорану из Пирота, Стевана 
Сремца 39, са боравиштем у иностранству на непозна-
тој адреси, постављен је за привременог заступника 
Петар Голубовић, адвокат из Пирота.

Истим решењем је одређено да ће привремени 
заступник извршног дужника заступати у поступку 
све док се извршни дужник, његов законски заступник 
или његов пуномоћник не појави пред судом, те и да 
ће у поступку имати сва права и дужности законског 
заступника.

1. И. број 2107/13 – Из Основног суда у Пироту.
  18-08369

Основни суд у Пироту, као парнични, по судији 
Зори Мирчић Ћирић, у правној ствари тужиоца Центра 
за социјални рад за општину Пирот, против туженог 
Крстић Дејана из Пирота, сада са непознатом адресом, 
ради одређивања мера заштите од насиља у породици, 
на основу члана 81. став 2. тачка 4. Закона о парничном 
поступку, поставио је туженом привременог заступни-
ка, адвоката Александра Петровића из Пирота, који ће 
заступати туженог док се тужени или његов пуномоћ-
ник не појаве пред судом.

1. П2. број 10/17 – Из Основног суда у Пироту.
  18-08456

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ

Основни суд у Пожеги, судија Мира Мићић, у 
правној ствари тужиоца Милана Теофиловића из Срем-
чице, кога заступа пуномоћник адв. Љубодраг Божовић 
из Ариља, против тужених Бобана Стефановића из 
села Костолац, Вука Караџића 26, Радоми-ра Теофи-
ловића, сада непознате адресе боравишта и „Сбербанк 
Србија” а.д. Београд, Булевар Михајла Пупина 165 г, 
коју заступа пуномоћник адв. Гордана Стевић Дулић 
из Београда, основ спора: исплата дуга, ван рочишта, 
решењем П-929/15 од 1. марта 2018. године туженом 
Радомиру Теофиловићу, сада непознате адресе преби-
вали-шта, за привременог заступника поставио је адв. 
Милана Штуловића из Пожеге. Привремени заступник 
ће у име туженог предузимати радње у поступку све 
док се тужени или његов пуномоћник не појави пред 
судом или док орган старатељства не обавести суд да је 
поставио туженом стараоца.

П. број 929/15 – Из Основног суда у Пожеги.
  18-08276

ОСНОВНИ СУД У СЕНТИ

Основни суд у Сенти применом члана 81. став 2. 
тачка 4.  ЗПП-а  у парничном предмету по тужби ту-
жиље Сабо Јулијане из Сенте, Нађ Абоњи Винцеа 13-а, 
про-тив тужене Шоњић Апро Енесе, сада на непозна-
том месту боравка, ради раскида уговора о доживотном 
издржавању, вредност спора 10.000,00 динара, а који се 
води под посл. бројем 1 П. 266/2017 туженој Шоњић 
Апро Енеси, сада на непознатом месту боравишта, по-
ставља пригодног старатеља адвоката Бајић Мирослава 
из Сенте, који ће права и дужности пригодног стара-
теља вршити све док се тужена, њен за-конски заступ-
ник или пуномоћник не појави пред судом или орган 
старатељства не обавести суд да је поставио стараоца 
туженој Шоњић Апро Енеси.

1. П. број 266/2017 – Из Основног суда у Сенти.
  18-08275

ОСНОВНИ СУД У СЈЕНИЦИ

Основни суд у Сјеници судија Самира Ченгић, 
поступајући у парници тужиоца Буровић Елвиса из 
Сјенице, против тужене Шаре Коломпар из Мађарске, 
која се налази на непознатој адреси у иностранству, 
ради развода брака донео је 23. фебруара 2018. године, 
издаје оглас.

Решењем овог суда П2. број 11/18 од 23. фебруара 
2017. године туженој Шари Коломпар из Мађарске на 
непознатој адреси, постављен је привремени заступник 
адв. Емил Хркаловић, адв. из Сјенице, који ће тужену 
заступати све док се она или њен пуномоћник не појаве 
пред судом или док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио стараоца. 

П2. број 11/18 – Из Основног суда у Сјеници.
  18-08451

Основни суд у Сјеници судија Самира Ченгић, 
поступајући у парници тужиоца Буровић Есада из 

Читлука, Сјеница, против тужене Анике Коломпар из 
Мађарске, која се налази на непознатој адреси у но-
странству, ради развода брака 23. фебруара 2018. годи-
не, издаје оглас.

Решењем овог суда П2. број 12/18 од 23. фебруара 
2017. године туженој Аники Коломпар из Мађарске на 
непознатој адреси , постављен је привремени заступ-
ник адв. Емил Хркаловић, адв. из Сјенице, који ће ту-
жену заступати све док се она или њен пуномоћник не 
појаве пред судом или док орган старатељства не оба-
вести суд да је поставио стараоца. 

П2. број 12/18 – Из Основног суда у Сјеници.
  18-08452

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

Основни суд у Суботици, по судији Јелени Петрик 
Поповић, као судији појединцу, у правној ствари тужи-
тељице Мире Хекнер Брокман из Немачке, Webergasse 
5, 65183 Wiesbaden, којој је пуномоћник Невенка К. Ра-
цић, адвокат из Суботице, против тужених Драгана Ке-
сић из Данске, 3900 Nuuk, Avannarliit 11, Радомира Ке-
сића из Суботице, Хајдук Вељка 1, коме је пуномоћним 
Миодраг Батинић, адвокат из Суботице, и Александра 
Ивић из Суботице, Тетовска 25, коме је пуномоћник 
Мартин Бачић, адвокат из Суботице, ради утврђења 
права својине, поставио је туженом 1. реда Драгану Ке-
сић привременог заступника адвоката Ану Тонковић из 
Суботице који ће штитити интересе туженог у парници 
која се води пред овим судом под бројем П. 1011/17, 
пошто се налази на непознатом пребивалишту и бора-
вишту, у складу са чланом 81. ЗПП-а, који ће штитити 
интересе туженог све док се тужени или његов пуно-
моћник не појави пред судом односно док орган стара-
тељства не обавести суд да је поставио старатеља.

6. П. број 1011/17 – Из Основног суда у Суботици.
  18-08651

ОСНОВНИ СУД У ЧАЧКУ

Основни суд у Чачку, судија Марија Новаковић, у 
правној ствари тужиоца Предузеће за производњу, про-
мет, туризам, саобраћај и услуге експорт-импорт Ауто 
Чачак, д.о.о. Чачак, Коњевићи б.б., чији је пуномоћник 
Љубица Мићовић, адвокат из Чачка, против туженог 
Зорана Ивановића из Чачка, Церска 5, ради дуга, вред-
ност спора 9.000 евра, ван расправе 20. октобра 2017. 
године, донео је решење.

Туженом Зорану Ивановићу из Чачка, поставља се 
привремени заступник адвокат Драган Давидовић из 
Чачка, ради заступања у поступку по тужби тужиоца 
Предузеће за производњу, промет, туризам, саобраћај и 
услуге експорт-импорт Ауто Чачак д.о.о. Чачак, Коње-
вићи б.б., против туженог Зорана Ивановића из Чачка, 
ради дуга.

Привремени заступник предузимаће све парничне 
раде док се странка, односно њен законски заступник 
или пуномоћник не појави пред судом или док орган 
старатељства не обавести суд да је туженом поставио 
стараоца.

Решење објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

6. П. број 3243/16 – Из Основног суда у Чачку.
  18-08442

Позивају се сва лица која полажу право на насле-
ђе иза смрти пок. Љубисава Ерјавец бив. из Коњевића, 
Чачак, рођеног 2. априла 1979. године, 0204975710267, 
од оца Радослава, држављанина Републике Србије, 
преминулог 22. фебруара 2016. године, да се пријаве 
Основном суду у Чачку у року од годину дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

По протеку овог рока од дана објављивања суд ће 
расправити заоставштину на основу података којима 
располаже.

4. О. број 458/16 – Из Основног суда у Чачку.
  18-08586

ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ

Основни суд у Шапцу, првостепени парнични, 
судија Биљана Шашић у парници тужиоца Компани-
ја „Дунав осигурање” а.д.о. Београд, главна филијала 
Шабац, Кнеза Милоша 2, кога заступа Милан Павло-
вић, дипломирани правник запослен код тужиоца, 
против туженог Зорана Марића из Барне, Поцерска 11, 
сада непознатог боравишта, ради накнаде штете, вред-
ност предмета спора 151.679,00 динара, ван рочишта 
30. јануара 2018. године, донео је оглас.
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Решењем Основног суда у Шапцу 4 П. 4346/16, 30. 

јануара 2018. године туженом Зорану Марићу из Варне, 
Поцерска 11, сада непознатог боравишта на територији 
Републике Немачке, постављен је привремени заступ-
ник у парници која се води против туженог по тужби 
тужиоца Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Београд, 
главна филијала Шабац, а за привременог заступника 
је одређен адвокат Бранка Радојчић из Шапца, Трг ша-
бачких жртава 7/13.

Привремени заступник има у поступку за који је 
постављен сва права и дужности законског заступника, 
а вршиће их поступку све док се тужени, његов закон-
ски заступник или пуномоћник не појави пред судом, 
или док орган старатељства не обавести суд да је туже-
ном поставио старатеља.

Овај оглас се објављује у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, на огласној табли суда и на интер-
нет страници суда.

4. П. број 4346/16 – Из Основног суда у Шапцу.
  18-08281

Основни суд у Шапцу, решењем 7 П2. број 487/17 
од 7. фебруара 2018. године, на основу члана 79. став 
2. тачка 4. и ст. 4. и 5, члана 80. ЗПП-а, туженом Ali 
Hameed Salih Alkhirsan из Ирака, сада на непознатој 
адреси, поставио је привременог заступника Смиља-
нић Слободана адвоката из Шапца, у парничним пред-
мету тужиље Снежане Алкхирсан, ради развода брака. 
Привремени заступник ће заступати туженог у овом 
поступку све док се тужени или његов пуномоћник не 
појаве пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да је поставио старатеља.

7. П2. број 487/17 – Из Основног суда у Шапцу.
  18-08283

Основни суд у Шапцу, решењем 7 П. број 973/17 
од 9. фебруара 2018. године, на основу члана 79. став 2. 
тачка 4. и ст. 4. и 5, члана 80. ЗПП-а, туженој Мисојчић 
Биљани из Мајура, поставио је привременог заступни-
ка Нешковић Зорана адвоката из Шапца, у парничним 
предмету тужиоца Митровић Желимира из Мајура, 
ради неоснованог обогаћења. Привремени заступник 
ће заступати тужену у овом поступку све док се тужени 
или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
старатеља.

7. П. број 973/17 – Из Основног суда у Шапцу.
  18-08289

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

Привредни суд у Београду донео je решење 4. Ст. 
број 208/2017. године којим се:

I Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја 
над стечајним дужником „Беогрц” д.о.о. у стечају, из 
Београда, Бранкова 23/10, матични број 20256265, ПИБ 
104868364.

II Завршно рочиште ће се одржати 13. марта 2018. 
године, у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, 
са почетком у 12.00 часова.

III Позивају се повериоци и стечајни управник да 
присуствују рочишту.

Оглас о одржавању рочишта истакнут је на огла-
сној табли суда.

4. Ст. број 208/2017 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  18-08278

Привредни суд у Београду, у предмету 2. Ст 
146/2016 дана 21. фебруара 2018. године донео је ре-
шење:

Одређује се одржавање допунског испитног рочи-
шта у поступку стечаја над дужником КМГ Трудбеник 
о.а.д. из Београда, Булевар краља Александра 79 за 22. 
март 2018. године у 9.30 часова, у судници брoj 133, на 
првом спрату Привредног суда у Београду.

2. Ст. број 146/2016 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  18-08449

Привредни суд у Београду, у предмету 9 Ст 22/2018 
дана 21. фебруара 2018. године донео је решење.

I Отвара се поступак стечаја над Привредним 
друштвом за промет и услуге у области издаваштва 
Stav press д.о.о., Београд (Нови Београд), из Београда, 

Булевар Зорана Ђинђића 57, локал 19, матични број 
20784610, ПИБ 107343126, а на предлог стечајног ду-
жника од 31. јануара 2018. године.

II Утврђује се постојање стечајног разлога трајни-
ја неспособност плаћања. 

III Именује се за стечајног управника Радосав Го-
јак из Београда.

IV Налаже се заступнику дужника да изврши при-
мопредају дужности са стечајним управником у време 
и месту које стечајни управник одреди и то тако што ће 
му предати печате, сву документацију и сву непокретну 
и покретну имовину стечајног дужника, као и послов-
ни простор који користи на даље чување и управљање.

V Позивају се сви повериоци да у року од 120 дана 
од објављивања огласа о отварању поступка стечаја над 
стечајним дужником у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије” пријаве Привредном суду у Београду своја 
обезбеђена и необезбеђена потраживања.

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

VII Одређује се испитно рочиште за 15. август 2018. 
године у 13.00 часова које ће се одржати у Привредном 
суду у Београду, Масарикова 2, судница 126, спрат I.

VIII Одређује се прво поверилачко рочиште на 
коме ће се расправљати о извештају о економско-фи-
нансијском положају стечајног дужника за 2. април 
2018. године у 11,00 часова, а које ће се одржати у При-
вредном суду у Београду, Масарикова 2, судница број 
126, спрат I.

IX Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен на огласној табли суда. 

9. Ст. број 22/2018 – Из Привредног суда у Београду.
  18-08589

Привредни суд у Београду, у предмету 9 Ст 
210/2016 дана 20. фебруара 2018. године донео је ре-
шење.

I Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја 
над стечајним дужником „Сапра” Друштво са ограни-
ченом одговорношћу у стечају Београд Дубљанска 37, 
матични број 20505125, ПИБ 105976999, у смислу чла-
на 13. став 2. Закона о стечају на коме ће се:

1. расправљати о завршном рачуну стечајног 
управника;

2. расправљати о коначним захтевима за исплату 
награде стечајног управника;

3. подносе примедбе за завршни рачун или на под-
нете захтеве за исплату накнаде и награде;

4. одлучује о нерасподељеним деловима деобне 
масе и 

5. одлучује о другим питањима од значаја за бан-
кротство стечајног дужника.

II Завршно рочиште ће се одржати 20. марта 2018. 
године у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, 
судница број 126/I, са почетком у 12.00 часова.

III Уколико повериоци или стечајни дужник под-
несу захтев за даље спровођење поступка дужни су да 
по налогу стечајног судије положе средства неопходна 
за покриће трошкова стечајног поступка. 

IV Решење објавити на огласној табли суда и у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

9. Ст. број 210/2016 – Из Привредног суда у Бео-
граду.  18-08591

Привредни суд у Београду, донео је решење 2 Ст. 
број 81/2010 од 26. фебруара 2018. године којим се:

Заказује рочиште за разматрање четврте измене и 
допуне Плана реорганизације стечајних дужника Г.И-
.П. „Хидротехника-Београдградња” а.д. из Београда, 
Устаничка 244, за 20. март 2018. године у 9.00 часова, 
судница број 100.

Обавештавају се сви повериоци да увид у четврту 
измену и допуну Плана реорганизације стечајног ду-
жника Г.И.П. „Хидротехника-Београдградња” а.д. из 
Београда, Устаничка 244, могу да изврше у писарници 
овог суда, соба 24.

Оглас о заказивању испитног рочишта објављен је 
у „Службеном гласнику Републике Србије” и на огла-
сној табли суда.

2. Ст. број 81/2010 – Из Привредног суда у Београду.
  18-08677

ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ

Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Рада Ву-
летић, у поступку стечаја над Привредно друштво за 
промет и услуге „BD auto” д.о.о. Шабац, П. Смиљанића 
12, донео је 19. фебруара 2018. године, решење.

У стечајном поступку над Привредно друштво за 
промет и услуге „BD auto” д.о.о. Шабац, П. Смиљанића 
12, матични број 20731583, одређује се завршно рочи-
ште за 20. март 2018. године са почетком у 13.00 часо-
ва, у судници број 6. овог суда.

Ово решење објавити на огласној табли суда и у 
,,Службеном гласнику Републике Србије”. 

Ст. број 17/17 – Из Привредног суда у Ваљеву.
  18-08436

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ 

Привредни суд у Зајечару, и то судија Драган Јоцић 
као стечајни судија, одлучујући о предлогу дужника Твор-
ница обуће „Пеко” д.о.о. Књажевац, чији је пуномоћник 
Милена Игњатовић, адвокат из Београда за покретање 
стечајног поступка над Творница обуће „Пеко” д.о.о. Кња-
жевац, МБ 20757370, Спасоја Милкића б.б., на рочишту 
одржаном 22. фебруара 2018. године, донео је решење.

Усваја се предлог предлагача Творница обу-
ће „Пеко” д.о.о. Књажевац, за покретање стечајног 
поступка над стечајним дужником Творница обуће 
„Пеко” д.о.о. Књажевац.

Отвара се стечајни поступак над стечајним ду-
жником Творница обуће „Пеко” д.о.о. Књажевац, МБ 
20757370, Спасоја Милкића б.б.

Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања.
Именује се за стечајног управника Љубиша Мили-

ћевић из Сокобање, Стевана Синђелића 10.
Позивају се повериоци да у року од 30 дана од 

дана објављивања огласа о отварању стечајног поступ-
ка у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве 
овом суду своја обезбеђена и необезбеђена потражи-
вања према стечајном дужнику писменом пријавом, са 
доказима о основаности потраживања, у два примерка, 
уз истовремено упозорење повериоцима да се пријаве 
потраживања могу поднети најкасније до истека рока 
од 120 дана од дана објављивања огласа о отварању 
стечајног поступка у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, под претњом одбачаја пријаве. 

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

Прво поверилачко рочиште и скупштина повери-
оца заказују се за 23. март 2018. године са почетком 
у 12.00 часова у згради Привредног суда у Зајечару у 
судници број 3.

Испитно рочиште заказује се за 10. мај 2018. годи-
не са почетком у 12.00 часова у згради Привредног суда 
у Зајечару у судници број 3. 

Оглас о отварању стечајног поступка објављен је 
на огласној и електронској огласној табли Привред-
ног суда у Зајечару 22. фебруара 2018. године а исти 
ће бити објављен и у једном високотиражном дневном 
листу који се дистрибуира на територији РС као и у 
„Службеном гласнику Републике Србије ”.

Налаже се Агенцији за привредне регистре да из-
врши упис у регистар отварање стечајног поступка над 
дужником. 

5. Ст. број 1/2018 – Из Привредног суда у Зајечару.
  18-08587

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, по судији Стоиљковски 
Александру, као стечајном судији, одлучујући о предлогу 
за покретање поступка стечаја ДОО Shipyardbomex 4M 
Перлез, мат. број 20233095, ПИБ 104773166, дана 20. фе-
бруара 2018. године, донео је решење.

Усваја се предлог стечајног дужника ДОО 
Shipyardbomex 4M Перлез.

Отвара се поступак стечаја над ДОО Shipyardbomex 
4M Перлез, мат. број 20233095, ПИБ 104773166.

Поступак стечаја се отвара из разлога прописаним 
одредбом члана 11. став 2. тач. 1. и 3. Закона о стечају.

Именује се за стечајног управника Лазић Душан 
из Зрењанина, Железничка 42.

Позивају се повериоци стечајног дужника да у 
року од 90 дана од дана објављивања огласа о отварању 
стечајног поступка у „Службеном гласнику Републике 
Србије” пријаве своја обезбеђена и необезбеђена по-
траживања.

Пријаве поднете суду након законом прописаног 
рока одбациће се као неблаговремене.

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

Заказује се рочиште ради испитивања потражива-
ња за 29. јуни 2018. године са почетком у 10.00 часова 
и испитно рочиште ће се одржати у Привредном суду у 
Зрењанину судница број 69.

Заказује се прво поверилачко рочиште за 23. март 
2018. године са почетком у 10.00 часова и рочиште ће се 
одржати у Привредном суду у Зрењанину судница број 69.
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истакнут на огласној табли суда 20. фебруара 2018. године.
Ст. број 3/2018 – Из Привредног суда у Зрењанину.
  18-08455

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

На основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, у пар-
ничном поступку посл. број 2. П. 956/17, покренутом 
по тужби тужиоца ,,Tаково осигурање” а.д.о. – у ликви-
дацији, из Крагујевца, Др Зорана Ђинђића 15А, чији 
је пуномоћник Милан Думић, адвокат из Крагујевца, 
против туженог Зорана Поповића из Раковице, Првобо-
раца 53, основ спора: накнада штете – регреса, вред-
ност предмета спора 32.400,00 динара, за привременог 
заступника туженом, Зорану Поповићу из Раковице, 
поставља се Иван Златић, Николе Пашића 7, адвокат из 
Крагујевца, са списка адвоката АК у Крагујевцу.

2. П. број 956/2017 – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  18-08588

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ

Решењем Привредног суда у Краљеву, 3. Ст. број 
20/2015 од 19. фебруара 2018. године, констатовано 
је да је извршена продаја стечајног дужника Дрвно 
индустријско предузеће „Савремени дом” АД Круше-
вац, у стечају 27. децембра 2017. године, као правног 
лица, купцу конзорцијуму који чине: ДОО „Planet bike 
Co” Београд, ДОО „BG Produkt 1996” Крушевац, ДОО 
„Group Enigma MC” Крушевац, и ДОО „Merima Trend” 
Крушевац, чији је заједнички пуномоћник члан конзор-
цијума ДОО „Merima trend” из Крушевца.

2. Обуставља се стечајни поступак над стечајним 
дужником Дрвно индустријско предузеће „Савреме-
ни дом” АД Крушевац, у стечају са потпуном одго-
ворношћу у стечају из Крушевца, матични број МБ 
07146698, ПИБ 100659713, као правним лицем.

3. Стечајни поступак се наставља према стечајној 
маси коју заступа досадашњи стечајни управник Аген-
ција за лиценцирање стечајних управника, по пуно-
моћју повереник – предузетник Соња Веселиновић из 
Јагодине, а у коју улазе и то:

– дугорочни пласман према повезаном лицу 
Савремени дом трговина д.о.о. Крушевац, мат. бр. 
17227203 и удео у истом Привредном друштву,

– право својине на кат. парцели 3320/1 КО Биво-
ље, лист непокретности 1721 КО Бивоље, у уделу од 
16541/101259, који није био предмет процене и продаје 
стечајног дужника као правног лица по основу следе-
ћих  поступака:

– број 952-02-4-2476/2017 пред СКН Крушевац 
– број 952-02-4-2001/2014 пред СКН Крушевац (за-
кључком СКН Крушевац 952-02-4-2101/2014 од 12. ја-
нуара 2015. године спајају се поступци у предметима 
број 952-02-4-2031/2014 и 952-02-4-2101/2014 тако да 
управни предмет носи број 952-02-4-2101/2014 пред 
СКН Крушевац).

– по Решењу Министарства финансија број 465-
02-00014/2004-17,

– по Решењу Градске управе града Крушевац оде-
љење за стамбено комуналне послове број 465-35/2015,

– управног спора број: У-5761/14.
Сва потраживања стечајног дужника – стечајна 

маса остаје активно и пасивно легитимисана у свим 
поступцима у којима је постојала активна и пасивна,  
легитимације стечајног дужника – имовина у Ражњу и 
то локал у Ражњу, површине 139 m² на кат. парцели бр. 
2468, лист непокретности 1098/КО Ражањ.

4. Решење објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије” и на огласној табли суда.

Поука о правном леку: Против овог решења може 
се изјавити жалба у року од осам дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, ПАС-
-у у Београд, а преко овог суда.

3. Ст. број 20/2015 – Из Привредног суда у Краљеву.
  18-08650

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

Привредни суд у Лесковцу, у већу састављеном од 
председника стечајног већа судије Илић Мирослава и 
чланова стечајног већа судија Стојановић Надежде и 
Николић Новице, у поступку стечаја над стечајним ду-
жником Рудник олова и цинка „Грот” а.д. Врање, Крива 
Феја, 22. фебруара 2018. године, донео је закључак.

Заказује се рочиште ради утврђивања спровођења 
плана реорганизације варијанта 2, усвојен правносна-
жним решењем Трговинског суда у Лесковцу број Ст 
62/05 и Ро 2/06 од 27. фебруара 2007. године и измењен 
правноснажним решењем Привредног суда у Лесковцу 
Ст 13/10 од 16. јануара 2014. године. 

Рочиште се заказује за 21. март 2018. године у 12.30 
часова, судница број 4 Привредног суда у Лесковцу. 

Позивају се странке и повериоци да присуствују 
рочишту. 

Овај закључак објављен је на огласној табли суда 
22. фебруара 2018. године.

Закључак објавити у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”. 

10. Ст. број 13/2010 – Из Привредног суда у Ле-
сковцу.  18-08450

Привредни суд у Лесковцу, по стечајном судији 
Мирославу Илићу, одлучујући по предлогу предлагача 
ДОО „Поречје” у стечају из Вучја, Косте Стаменковића 
10, чији је заступник Роберт Митровић из Лесковца, за 
отварање стечајног поступка над стечајним дужником 
ДОО „Поречје пром” из Вучја, Косте Стаменковића 10, 
МБ 17105744, ПИБ 100331572, дана 13. фебруара 2018. 
године, донео је оглас.

I Усваја се предлог предлагача ДОО „Поречје” 
у стечају из Вучја, Косте Стаменковића 10, и отвара 
се стечајни поступак над стечајним дужником ДОО 
„Поречје пром” из Вучја, Косте Стаменковића 10, МБ 
17105744, ПИБ 100331572. 

II Утврђује се постојање стечајног разлога услед 
презадужености и трајне неспособности плаћања.

III За стечајног управника именује се Агенција за 
лиценцирање стечајних управника Београд.

IV Позивају се повериоци да у року од 90 дана, од 
дана објављивање огласа о отварању стечајног поступ-
ка у „Службеном гласнику Републике Србије”, пријаве 
овом суду своја обезбеђена и необезбеђена потражи-
вања према стечајном дужнику писменом пријавом, 
поднетом у два примерка са приложеним доказима о 
основаности потраживања.

V Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје обавезе према стечајној маси. 

VI Испитно рочиште заказује се за 12. јул 2018. 
године, у 10.00 часова, у згради Привредног суда у Ле-
сковцу, у улици Булевар ослобођења 2, у судници број 3.

VII Прво поверилачко рочиште као и седница 
скупштина поверилаца заказује се за 27. март 2018. 
године, у 10.00 часова, у згради Привредног суда у Ле-
сковцу, у Булевару ослобођења 2, у судници број 3.

VIII Решење о покретању стечајног поступка до-
нето је 13. фебруара 2018. године и решење је објавље-
но на огласној табли овог суда.

IX Налаже се Агенцији за привредне регистре да 
упише у регистар отварање стечајног поступка над сте-
чајним дужником ДОО „Поречје пром” из Вучја, Косте 
Стаменковића 10, МБ 17105744, ПИБ 100331572.

Ст. број 2/18 – Из Привредног суда у Лесковцу.
  18-08437

Привредни суд у Лесковцу, по стечајном судији 
Новици Николићу, у стечајном поступку над стечајним 
дужником матични број 07105282, ПИБ број 100107725, 
дана 22. фебруара 2018. године, донео је решење.

Одређује се завршно рочиште, у поступку стечаја 
над стечајним дужником „Ретех” а.д. у стечају Власо-
тинце, матични број 07140207, ПИБ 101607520 за 13. 
март 2018. године, са почетком у 12.30 часова, у судни-
ци број 2 Привредног суда у Лесковцу, Булевар осло-
бођења 2.

На завршном рочишту ће се расправљати о свим 
питањима из члана 145. Закона о стечају. 

Позивају се повериоци и сва заинтересована лица 
да присуствују рочишту. 

2. Ст. број 101/2010 – Из Привредног суда у Ле-
сковцу.  18-08441

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку стечаја над дужником Preduzeće 
za proizvodnju, promet i usluge KD Express d.o.o. Novi 
Sad – u stečaju, Нови Сад, Партизанских база 9, матич-
ни број 17406841, ПИБ 101185948, дана 22. фебруара 
2018. године доноси решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног дужника према предлогу стечајног управника од 
12. фебруара 2018. године.

Коначан износ трошкова стечајног управника 
утврђује се у износу од 8.000,00 динара. 

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

Стечајни поступак над стечајним дужником 
Preduzeće za proizvodnju, promet i usluge KD Express 
d.o.o. Novi Sad – u stečaju, Нови Сад, Партизанских 
база 9, матични број 17406841, ПИБ: 101185948 – се 
закључује. 

1. Ст. број 38/2017 – Из Привредног суд у Новом 
Саду.  18-08353

Привредни суд у Новом Саду, поступајући по 
судији Слободанки Комшић, у поступку утврђивања 
постојања стечајног разлога за отварање стечајног 
поступка над дужником Hidrobiro AD za konsalting, 
projektovanje i inženjering, Нови Сад, са МБ 08022836 
и ПИБ 100731227, Нови Сад, Булевар ослобођења 57А, 
по предлогу дужника, кога заступа Зоран Ристић, адво-
кат у Новом Саду, Васе Стајића 17, од 4. октобра 2017. 
године, донео је 19. фебруара 2018. године следеће ре-
шење.

Усваја се предлог предлагача Hidrobiro AD za 
konsalting, projektovanje i inženjering, Нови Сад, МБ 
08022836, ПИБ 100731227 за покретање стечајног по-
ступка над дужником.

Отвара се стечајни поступак над дужником 
Hidrobiro AD za konsalting, projektovanje i inženjering 
Нови Сад – у стечају, МБ 08022836, ПИБ 100731227, 
стечајни разлог је претећа неспособност плаћања. 

За стечајног управника именован је Петров Љубо-
мир из Новог Сада.

Позивају се обезбеђени и необезбеђени повериоци 
да пријаве своја потраживања најкасније до 17. мар-
та 2018. године, у два примерка са документацијом, у 
складу са чланом 111. Закона о стечају. 

Обавештавају се заложни повериоци да су дужни 
да у року за подношење пријаве потраживања обавесте 
суд о заложном праву, уз достављање доказа о постоја-
њу заложног права и изјаве о износу новчаног потра-
живања према трећем лицу које је и правом обезбеђено 
на дан отварања стечајног поступка, чиме стичу свој-
ство странке, а најкасније у року од 120 дана од дана 
објављивања у Службеном гласнику, у складу са чла-
ном 49. став 6. Закона о стечају. 

Налаже се дужницима стечајног дужника да без 
одлагања измире своја дуговања према стечајном ду-
жнику. 

Наставак испитног рочишта се заказује за 2. април 
2018. године, са почетком у 10.00 часова, у овом суду 
ул. Сутјеска 3, приземље, судница број 7. 

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Новом Саду као и на 
електронској огласној табли на дан 19. фебруара 2018. 
године.

2. Ст. број 71/2017 – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  18-08502

Привредни суд у Новом Саду, по судији Слободан-
ки Комшић, у поступку испитивања испуњености усло-
ва за отварање поступка стечаја у складу са унапред 
припремљеним планом реорганизације над дужником 
Стандард гас ДОО Нови Сад, из Новог Сада, Руменач-
ка 13, МБ 08687536, ПИБ 100237046, кога заступа ди-
ректор Леко Широка, чији је пуномоћник Дејан Мудри-
нић, адвокат у Новом Саду, по предлогу дужника од 17. 
јануара 2018. године, дана 21. фебруара 2018. године, 
доноси следеће решење.

Ставља се ван снаге објава решења у „Службеном 
гласнику РС”, број 13 од 14. фебруара 2018. године, 
пословни број Рео.1/2018 од 18. јануара 2018. године о 
заказивању рочишта о за одлучивање о предлогу и гла-
сање о унапред припремљеном плану реорганизације.

2. Рео. број 1/2018 – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  18-08503

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка 
Комшић, у поступку стечаја над дужником Агросеме 
инвест д.о.о. Нови Сад – у стечају, МБ 20237988 ПИБ 
104777407, са седиштем у Новом Саду, Булевар ослобо-
ђења 127, по предлогу повериоца Александра Пухалови-
ћа, Нови Сад, Петра Драпшина 12, од 9. фебруара 2018. 
године, донео је 21. фебруара 2018. године, решење.

Усваја се предлог предлагача, адвоката Алексан-
дра Пухаловића из Новог Сада, за покретање стечајног 
поступка над дужником.

Отвара се стечајни поступак над дужником Агро-
семе Инвест д.о.о. Нови Сад – у стечају, МБ 20237988, 
ПИБ 104777407, стечајни разлог је трајнија неспособ-
ност плаћања. 
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За стечајног управника именује се Лазар Марчић 

из Новог Сада.
Позивају се обезбеђени и необезбеђени повериоци 

да пријаве своја потраживања у року од 60 дана од дана 
објављивања огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, а најкасније у року од 120 дана под претњом 
преклузије, у два примерка са документацијом, у скла-
ду са чланом 111. Закона о стечају. 

Обавештавају се заложни повериоци да су дужни 
да у року за подношење пријаве потраживања обавесте 
суд о заложном праву, уз достављање доказа о посто-
јању заложног права и изјаве о износу новчаног по-
траживања према трећем лицу које је и којим правом 
обезбеђено на дан отварања стечајног поступка, чиме 
стичу својство странке, а најкасније у року од 120 дана 
од дана објављивања у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије”, у складу са одредбом члана 49. став 6. За-
кона о стечају. 

Налаже се дужницима стечајног дужника да без 
одлагања измире своја дуговања према стечајном ду-
жнику. 

Прво поверилачко рочиште када ће бити одржана 
и Скупштина поверилаца заказује се за 11. април 2018. 
године са почетком у 9.30 часова, у овом суду, Сутјеска 
3, приземље, судница број 7. 

Испитно рочиште се заказује за 31. мај 2018. годи-
не, са почетком у 11.00 часова, у овом суду, Сутјеска 3, 
приземље, судница број 7. 

Оглас о отварању стечајног поступка истиче се на 
огласној табли Привредног суда у Новом Саду, као и на 
електронској огласној табли на дан 21. фебруара 2018. 
године.

2. Ст. број 7/2018 – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  18-08516 

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ 

Привредни суд у Сомбору је решењем Ст. број 
92/2011 од 23. фебруара 2018. године, закључио сте-
чајни поступак над стечајним дужником ДОО Пагос 
Апатин, матични број 08567506, ПИБ 100965942. Усво-
јен је завршни рачун стечајног дужника и одобрена 
је коначна награда стечајном управнику у износу од 
159.447,80 динара и коначна накнада трошкова у изно-
су од 364.000.00 динара. 

2. Ст. број 92/2011 – Из Привредног суда у Сомбору.
  18-08683

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици као првосте-
пени стечајни суд, по стечајном судији Драгану Лалићу, 
решавајући у поступку стечаја над стечајном масом сте-
чајног дужника ПП „Ердевик” АД у стечају Ердевик, 21. 
фебруара 2018. године, ван рочишта, донео је решење

Разрешава се дужности стечајног управника Ми-
тровић Саша из Новог Сада, Максима Горког 10а, са 
седиштем канцеларије у Сремској Митровици, Цара 
Душана 43, на лични захтев.

За стечајног управника у поступку стечаја над сте-
чајном масом стечајног дужника ПП „Ердевика” АД у 
стечају Ердевик, Пионирски парк 13, именује се Ковиљац 
Миодраг из Новог Сада, Гундулићева 21, са седиштем 
канцеларије у Сремској Митровици, Стари Мост 19. 

Налаже се разрешеном и новоименованом стечај-
ном управнику да одмах и без одлагања изврше примо-
предају целокупне имовине и документације. 

Налаже се разрешеном стечајном управнику да из-
вештај о току стечајног поступка и стању стечајне масе 
од дана отварања стечајног поступка па до дана разре-
шења достави стечајном судији и одбору поверилаца. 

Ст, број 406/2012 – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  18-08280

Привредни суд у Сремској Митровици, као пр-
востепени стечајни суд, по стечајном судији Драгану 
Лалићу решавајући у поступку стечаја над ДОО за 
производњу, промет и услуге „Maxi Euroline” Сремска 
Митровица, Стари Шор 79, на рочишту одржаном 20. 
фебруара 2018. године, донео је решење.

Усваја се завршни рачун стечајног дужника и завр-
шни извештај стечајног управника по предлогу стечај-
ног управника од 12. фебруара 2018. године.

Коначна награда стечајног управника утврђује се 
у износу од 0,00 динара а накнада трошкова стечајног 
управника у износу од 0,00 динара. 

Стечајни поступак над стечајним дужником ДОО 
за производњу, промет и услуге „Maxi Euroline” Срем-
ска Митровица, Стари Шор 79, МБ 08676143, ПИБ 
100789833 се закључује.

Оглас о закључењу поступка стечаја над стечај-
ним дужником истакнут на огласној табли суда 20. 
фебруара 2018. године и биће објављен у „Службеном 
гласнику Републике Србије”. 

Повериоци могу изјавити жалбу на ово решење у 
року од осам дана од дана објављивања огласа у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

Ст. број 17/2017 – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  18-08282

Привредни суд у Сремској Митровици, стечајни  
судија Љиљана Комшић, одлучујући о предлогу ликви-
дационог управника Колунџић Дамира из Сремске Ми-
тровице „Auto inter” d.o.o. Рума у ликвидацији, Рума, 
Вука Караџића 56, кога заступа пуномоћник Светлана 
Бишчић адвокат из Сремске Митровице, ради покрета-
ња стечајног поступка над стечајним дужником „Auto 
inter” d.o.o. Рума у ликвидацији, Рума, Вука Караџића 
56, МБ 20185953, ПИБ 104543802, доноси 20. фебруара 
2018. године, након одржаног рочишта следеће реше-
ње:

I Усваја се захтев предлагача ликвидационог 
управника Колунџић Дамира из Сремске Митровице, 
Девет Југовића 51, па се отвара се стечајни поступак 
над стечајним дужником „Auto inter” d.o.o. у ликви-
дацији, Рума, Вука Караџића 56, МБ 20185053, ПИБ 
104543802, а због трајније неспособности неплаћања 
из члана 11. став 2. тачка 1. Закона о стечају.

II За стечајног управника именује се Зоран Стоја-
новић из Сремске Митровице, Матије Хуђи 36/2 који је 
одређен аутоматским одабиром.

III Позивају се повериоци да у року од 30 дана од 
дана објављивања огласа о отварању стечајног поступ-
ка у „Службеном гласнику Републике Србије” пријаве 
суду своја обезбеђена и необезбеђена потраживања 
према стечајном дужнику, писаном пријавом са дока-
зима о основаности потраживања, у два примерка, а са 
позивом на број стечајног предмета.

Упозоравају се повериоци да се пријаве потра-
живања могу поднети по истеку рока из овог решења 
али најкасније у року од 120 дана од дана објављивања 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, а 
све пријаве поднете по истеку рока од 120 дана биће 
одбачене као неблаговремене.

Трошкове одржавања допунског рочишта за испи-
тивање потраживања из претходног става дужан је да 
предујми подносилац пријаве, с тим да уколико у року 
који суд одреди не положи предујам, пријава ће се од-
бацити.

IV Позивају се сви дужници стечајног дужника 
да без одлагања испуне своје обавезе према сте-чајној 
маси стечајног дужника.

V Заказује се прво поверилачко рочиште за 12. 
март 2018. године у 10.30 часова, судница број 17/2 
Привредни суд у Сремској Митровици, Светог Дими-
трија 39.

Уколико Скупштина поверилаца не буде формира-
на пре првог поверилачког рочишта, иста се сазива на 
прво поверилачко рочиште.

VI Заказује се испитно рочиште за испитивање 
пријављених потраживања за 16. април 2018. године у 
10.30 часова, судница 17/2 Привредни суд у Сремској 
Митровици, Светог Димитрија 39.

VII Правне последице отварања стечаја над сте-
чајним дужником наступају са даном објављивања на 
огласној табли суда.

2. Ст. број 2/2018 – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  18-08284

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ

Привредни суд у Ужицу, као стечајни, судија 
Миљко Мићовић, у предмету стечаја над Barbe Seafood 
д.о.о., Пожега, одлучујући о захтеву стечајног управни-
ка Љубише Ђокића од 7. фебруара 2018. године, донео 
је 9. фебруара 2018. године, решење.

1. Разрешава се Љубиша Ђокић из Ужица, Војводе 
Бојовића 7, дужности стечајног управника у стечају над 
Barbe Seafood д.о.о., Пожега – у стечају, на лични захтев.

2. За стечајног управника именује се Славица Ду-
њић из Ужица, Жеље Ђурића 30 I.

3. Ст. број 27/2017 – Из Привредног суда у Ужицу.
  18-08446

Привредни суд у Ужицу, обавештава повериоце, да 
је решењем 2 Ст. број 3/2018 од 26. фебруара 2018 године:

I Отворио поступак стечаја над Друштвом за про-
мет и услуге „BA&RD Naturalheilzentrum” д.о.о. из 

Бајине Баште, МБ 20679298, ПИБ 106779399, због трај-
није неспособности за плаћање. 

II За стечајног управника одређен је Славица Ду-
њић, дипл. ecc., Жеље Ђурића 30/1, Ужице. 

III Позивају се повериоци, да у року од 90 дана од-
носно од објављивања огласа у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, пријаве своја обезбеђена и необезбе-
ђена потраживања, пријавом у два примерка са доказима.

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

V Одређује се прво поверилачко рочиште за 30. 
март 2018. године са почетком у 10.00 часова.

VI Сазива се прва Скупштина поверилаца за 30. 
март 2018. године са почетком у 10.00 часова.

VII Одређује се рочиште за испитивање пријавље-
них потраживања за 8. јуни 2018. године са почетком 
у 9.00 часова.

VIII Оглас о отварању стечаја, објављен је на елек-
тронској и огласној табли суда 26. фебруара 2018. године. 
 2. Ст. број 3/2018 – Из Привредног суда у Ужицу.

  18-08515

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
151/17 од 24. новембра 2017. године, уписао је у судски 
регистар, у регистарском улошку број 5-36-00 Основна 
школа „13. октобар”, Ћуприја, податке:

Привредни суд у Крагујевцу, по службеној дужно-
сти врши исправку података објављених у „Службеном 
гласнику РС”, број 117 од 27. децембра 2018. године, 
под бројем Фи. 151/17 од 24. новембра 2017. године, 
тако што се исправља погрешно унет ЈМБГ лица које 
се уписује као директор Основне школе „13. октобар”, 
Ћуприја.

У судски регистар је уписан Марко Ђурић из Ћу-
прије (ЈМБГ 0308979722839), директор школе нови 
мандатни период од четири године.

Фи. број 151/17 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-08424

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
6/18 од 15. јануара 2018. уписао је у судски регистар, у 
регистарском улошку број 5-292-00 Здравствена устано-
ва апотека „Невен”, Крагујевац, Змај Јовина 51, податке:

Уписује се у судски регистар припајање Здрав-
ствене установе апотека „Alek Pharm”, Гружа, уписане 
у регистарски уложак судског регистра Привредног 
суда у Крагујевцу број 5-358-00, по основу Уговора о 
припајању од 12. јуна 2017. године овереног од стра-
не јавног бележника Светлане Ерић из Крагујевца, под 
бројем УОП I 8638-2017 од 13. децембра 2017. године.

Фи. број 6/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-08424

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
14/18 од 6. фебруара 2018. уписао је у судски регистар, 
у регистарском улошку број 5-183-00 Основна школа 
„Стеван Немања”, Стењевац, податке:

Установа је извршила промену функције лица 
овлашћеног за заступање и то брише се Слађана Вулић 
(ЈМБГ 1311971728727) вршилац дужности директора, 
а уписује се исто лице као директор школе са неограни-
ченим овлашћењима за заступање.

Фи. број 14/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-08424

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
22/18 од 1. фебруара 2018. уписао је у судски регистар, у 
регистарском улошку број 5-396-00 Приватна предшкол-
ска установа „Јагодица бобица”, Крагујевац, податке:

Оснива се Приватна предшколска установа „Ја-
годица бобица”, Крагујевац. Оснивач установе је Де-
нис Палић из Крагујевца, Левачког одреда 23 (ЈМБГ 
1012993720099). Седиште установе је у Крагујевцу, Ле-
вачког одредба 23. Уписан и уплаћен основни капитал 
у износу од 1.000,00 динара према потврди Халкбанк 
а.д. Београд. Лице овлашћено за заступање установе је 
Бојан Спасић, ЈМБГ 1203984720051 из Крагујевца. Де-
латности установе су 89.91 и 85.10.

Фи. број 22/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-08424
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Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 

23/18 од 1. фебруара 2018. уписао је у судски регистар, 
у регистарском улошку број 5-54-00 Пољопривредно-
-ветеринарска школа са домом ученика „Свилајнац”, 
Свилајнац, податке:

Установа је извршила упис лица овлашће-
ног за заступање и то Радосављевић Зорана (ЈМБГ 
1910965723927), директор школе – нови мандат.

Фи. број 23/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-08424

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
24/18 од 1. фебруара 2018. уписао је у судски регистар, 
у регистарском улошку број 5-171-00 Основна школа у 
„Стеван Синђелић”, Велики Поповић, податке:

Установа је извршила усклађивање делатности 
са Уредбом о класификацији делатности. Делатност 
установе је 85.20 – основно образовање, као и проме-
ну функције лица овлашћеног за заступање тако што 
се брише Данијел Нешић (ЈМБГ 1806978723711), вр-
шилац дужности директора, а исто лице се уписује као 
директор установе.

Фи. број 24/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-08424

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
25/18 од 6. фебруара 2018. уписао је у судски регистар, 
у регистарском улошку број 5-63-00 Економска школа 
у Крагујевцу, податке:

Установа је извршила промену лица овлашћеног 
за заступање и то брише се Ивковић Гордана, директор, 
а уписује се Иван Божовић (ЈМБГ 2508973721012), вр-
шилац дужности директора – неограничено.

Фи. број 25/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-08424

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
26/18 од 19. фебруара 2018. уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број 5-9-00 Туристичка 
организација општине Рековац, Рековац, податке:

Установа је извршила усклађивање делатности са 
Уредбом о класификацији делатности.

Делатности установу су: 84.13, 18.12, 46.18, 47.59, 
47.78, 52.20, 55.30, 58.11, 58.19, 70.21, 73.11, 73.20, 
79.90, 82.30, 91.03, 91.04, 93.21, 93,29.

Фи. број 26/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-08424

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
27/18 од 14. фебруара 2018. уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број 5-397-00 Предшкол-
ска установа „Панда”, Крагујевац, податке:

Уписује се у судски регистар оснивање Предшкол-
ске установе „Панда”, Крагујевац. Оснивачи установе 
су Филип Миливојевић из Крагујевца, Топоничка 6, и 
Драгослав Поповић из Крагујевца, Саве Ковачевића 40.

Седиште предшколске установе је у Крагујевцу, 
Саве Ковачевића 40. Лице овлашћено за заступање 
установе је Снежана  Рудовић из Крагујевца, ЈМБГ 
0205965726420, директор са неограниченим овлашће-
њима за заступање. Уписан и уплаћен оснивачки улог у 
износу од 2.000,00 динара, према потврди  Банке Инте-
зе а.д. Београд, експозитура Крагујевац. 

Делатности установе су 85.10 и 85.30.
Фи. број 27/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-08424

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
28/18 од 20. фебруара 2018. уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број 5-264-00 Дом здра-
вља Ћуприја, Кнеза Милоша б.б.,  податке:

Уписује се у судски регистар лице овлашће-
но за заступање и то: Мирјана Милетић, ЈМБГ 
1106956727827, директор, неограничено нови мандат.

Фи. број 28/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-08424

Привредни суд у Крагујевцу, решењем Фи. број 
29/18 од 21. фебруара 2018. уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број 5-398-00 Центар за 
бригу о старима, деци и особама са инвалидитетом 
„Свилајнац”, Краља Петра Првог 135, податке:

Уписује се у судски регистар оснивање уста-
нове Центра за бригу о старима, деци и особама са 
инвалидитетом „Свилајнац”. Седиште установе је у 

Свилајнцу, Краља Петра Првог 135. Оснивач установе 
је општина Свилајнац, Светог Саве 102.

Лице овлашћено за заступање установе је Ивана 
Петровић из Свилајнца (ЈМБГ 2410877728917), врши-
лац дужности директора.

Делатности установе су: 88.10, 88.99 и 86.90.
Фи. број 29/18 – Из Привредног суда у Крагујевцу.
  18-08424

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ

Врши се исправка текста огласа објављеног у 
„Службеном гласнику РС”, број 14 од 23. фебруара 
2018. године (број рачуна 18-07498), тако што уместо 
објављеног треба да стоји:

Привредни суд у Нишу, решењем Фи. број 2/2018 
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку 
број 9353, податке:

Предшколска установа „Даница Јарамаз” Косовска 
Митровица, врши промену лица овлашћеног за засту-
пање тако што се брише Антић Јелена в.д. директора, а 
уписује се Горица Маринковић Јевђић, в.д. директора.

Фи. број 2/2018 – Из Привредног суда у Нишу.
  И-18-07498

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ 

Привредни суд у Суботици је 23. фебруара 2018. 
године решењем Фи. број 60/2018 од 23. фебруара 
2018. године, уписао у судски регистар у регистар-
ском улошку број 5-145 Туристичка организација оп-
штине Бачка Топола – Topolya Község Idegenforgalmi 
Szervezete, Бачка Топола, Маршала Тита 30 податке:

1. Промена седишта:
Брише се Бачка Топола, Маршала Тита 30,
Уписује се Бачка Топола, Главна 12,
2. Усаглашавање шифре делатности са Законом и 

уредбом о класификацији делатности – са проширењем 
делатности, претежна делатност: 84.13 Уређење по-
словања и допринос успешнијем пословању у области 
економије.

Фи. број 60/2018 – Из Привредног суда у Суботици.
  18-08447

Привредни суд у Суботици је 22. фебруара 2018. 
године решењем Фи. број 59/2018 од 22. фебруара 
2018. године, уписао у судски регистар у регистар-
ском улошку број 5-138 Здравствена установа апотека 
„Medipharm” Суботица, Јо Лајоша 73, податке:

Брисање огранка: Огранак ЗУ „Medipharm” Апо-
тека, Кула, Маршала Тита 238.

Фи. број 59/2018 – Из Привредног суда у Суботици.
  18-08448

ПРИВРЕДНИ СУД У УЖИЦУ

Привредни суд у Ужицу, решењем Фи. број 
19/2018 од 22. фебруара 2018. године, уписао је у суд-
ски регистар, у регистарском улошку број Ру 1-191-00 
Културни центар Пожега у ликвидацији, Књаза Мило-
ша 8, податке:

Уписује се Жарко Ковачевић, из Пожега, ЈМБГ 
0807988790053, ликвидациони управник, у складу са 
Одлуком Скупштине општине Пожега 01 број 011-5/18 
од 1. фебруара 2018. године.

Брише се ликвидациони управник Миљко Краго-
вић из Пожеге.

Фи. број 19/2018 – Из Привредног суда у Ужицу.
  18-08511

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ 
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

На основу члана 7. Закона о рехабилитацији
МИНИСТАРСТВО ПРАВДЕ
 објављује

Рех. број 72/15 
Виши суд у Београду, и то судија Весна Дамјано-

вић, као судија појединац, у правној ствари предлагача 
Светлане Љубичић из Новог Београда, Булевар Михај-
ла Пупина 197/20, против противника предлагача Ре-
публике Србије, коју заступа Више јавно тужилаштво 
у Београду, након одржаног рочишта у двостраначком 
поступку, 25. марта 2016. године, донео је решење.

Усваја се захтев за рехабилитацију и утврђује да 
је пок. Дрењанин Милорад бивши из Београда, рођен 
7. априла 1924. године у Малој Моштаници, општина 
Обреновац, од оца Карла и мајке Јованке, а умрлог 26. 
јануара 1998. године, био жртва прогона и насиља из 

политичких и идеолошких разлога, па се утврђује да 
су пресуде Војног суда Суд бр. 259-50 од 6. маја 1950. 
године и пресуда Врховног војног суда II Суд број 824 
од 2. јула 1950. године ништаве од тренутка њиховог 
доношења, као и да су ништаве све њихове правне по-
следице.   18-08392

Позивају се сва лица која полажу право на насле-
ђе иза пок. Јелене Лоцки, бив. из Београда, рођене 8. 
октобра 1930. године у месту Перлез, Зрењанин, од 
оца Јосипа и мајке Јелене, сачинивши завештање пре-
минуле 28. јула 2008. године у Београду, Палилула, 
са последњим пребивалиштем у Београду, Палилула, 
Миријевски булевар 4, да се у року од годину дана од 
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”, јаве у канцеларију јавног бележника 
Јованке Јовановић, Чарлија Чаплина 30, Београд, или 
у Први основни суд у Београду, Булевар Николе Тесле 
42А (број предмета под којим се води поступак распра-
вљања заоставштине оставиље је УПП: 728-2017 веза 
1-VII О број 6245/17).  18-08445

На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-
ступку позивају се лица која полажу право на наслеђе 
иза покојне Маргите Радовановић, бивше из Врњач-
ке Бање, са последњим пребивалиштем у Врњачкој 
Бањи, Београдска 34А, умрле 7. августа 2017. године 
у Врњачкој Бањи, да се јаве јавном бележнику Олги 
Крстић, са службеним седиштем у Врњачкој Бањи на 
адреси Слатински венац 2/В, у року од годину дана од 
дана објављивања огласа.  18-08580

Јавни бележник Лидија Карановић, са службе-
ним седиштем у Сомбору, Арсенија Чарнојевића 1, 
као повереник Основног суда Сомбор, у оставинском 
поступку иза пок. Славке (Перса) Трбић рођ. Грубач, 
бивше из Гакова, Краља Петра Првог 62, пензионер, 
рођена 20. маја 1930. године, ЈМБГ 2005930305501, 
држављанин Републике Србије, преминула у Гакову 26. 
септембра 2017. године, на основу члана 116. Закона о 
ванпарничном поступку („Службени гласник СРС”, бр. 
28/82 и 48/88 и „Службени гласник РС”, бр. 46/95 – др. 
закон, 18/05 – др. закон, 85/12, 45/13 – др. закон, 55/14, 
6/15 и 106/15 – др. закон), расписао је оглас.

Позивају се лица која полажу право на наслеђе иза 
покојне Славке Трбић рођ. Грубач, Слатински Дрено-
вац, Р. Хрватска, рођене 20. маја 1930. године од мајке 
Персе Грубач, брачног статуса – удовица, са последњим 
пребивалиштем у Гакову, Краља Петра Првог 62, пре-
минула у Гакову 26. септембра 2017. године, да се при-
јаве у јавнобележничку канцеларију јавног бележника 
Лидије Карановић, Сомбор, Арсенија Чарнојевића 1, 
којем је решењем Основног суда у Сомбору О. број 
2592/17 од 14. децембра 2017. године поверено спрово-
ђење оставинског поступка иза покојне Славке Трбић.

Лица из става 1. овог огласа потребно је да се 
пријаве у року од годину дана од објављивања огласа у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

По истеку рока из става 2. овог огласа јавни беле-
жник ће заоставштину оставиоца расправити на основу 
података којима располаже.  18-08584

Јавни бележник Мелита Папић Паса, са слу-
жбеним седиштем у Сомбору, Мите Поповића 8, као 
повереник Основног суда у Сомбору у оставинском по-
ступку иза покојне Трбојевић (Ђуро) Драгића бившег из 
Чонопље, Бане Секулића б.б. рођен 19. децембра 1931. 
године, ЈМБГ 1912931810092, држављанина Републике 
Србије, преминулог у Чонопљи 22. октобра 2017. годи-
не, са завештањем, 19. фебруара 2018. године на основу 
члана 116. Закона о ванпарничном поступку („Службе-
ни гласник РС”, број 55/14), расписао је оглас.

Позивају се лица која полажу право на наслеђе иза 
покојног Трбојевић Драгића рођеног у месту Горња Мо-
чила, Република Хрватска 19. децембра 1931. године од 
оца Ђуре Трбојевића и мајке Саре Трбојевић, брачног 
статуса – удовац, са пребивалиштем у Чонопљи, Браће 
Секулића б.б. преминулог у Чонопљи 22. октобра 2017. 
године, да се пријаве Основном суду у Сомбору или у 
јавнобележничку канцеларију јавног бележника Мелите 
Папић Паса, Сомбор Мите Поповића 8, којем је реше-
њем Основног суда у Сомбору О. 2805/17 од 22. децем-
бра 2017. године поверено вођење оставинског поступ-
ка иза покојног Трбојевић Драгића.



14 28. II 2018. / 15
Заоставштину оставиоца чине непокретности 

уписане у лист непокретности број 2393 к.о. Чонопља 
– породична стамбена зграде и помоћне зграде у Вуја-
дина Секулића 2 у Чонопљи, доспеле а не исплаћене 
пензије код РФ ПИО Сомбор, бесплатне акције уписа-
не код Агенције за приватизацију Београд, те новчана 
средства на текућим рачунима Банка Поштанска ште-
дионица а.д. Београд.

Судским завештањем који је сачинио Основни суд 
у Сомбору 19. марта 2015. године, под пословним бро-
јем Р.3.363/15 оставилац је целокупну своју имовину 
оставио Миљковић Сави из Чонопље, Марка Орешко-
вића 20.

Лица из става 1 овог огласа потребно је да се при-
јаве у року од године дана од дана објављивања огласа 
у „Службеном гласнику Републике Србије”. 

По истеку рока из става 2. овог огласа јавни беле-
жник ће заоставштину оставиоца расправити на основу 
података којима располаже.  18-08286

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– ПУТНЕ ИСПРАВЕ –

Решењем ПС Бела Паланка број 27-8/17 од 25.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 012884294 издат од ПС Бела 
Паланка на име Ранчић Дарио, Бела Паланка, Бела Паланка.  

02/000571/18
Решењем ПУ Зајечар број 27-2-21/18 од 10.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 0128292826 издат од ПУ Заје-
чар на име Павловић Катарина, Зајечар, Зајечар.  02/000572/18

Решењем ПУ Зајечар број 27-2-438/17 од 27.10.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 011704101 издат од ПУ Заје-
чар на име Калиновић Сузана, Вражогрнац, Вражогрнац.  

02/000573/18
Решењем ПУ Краљево број 27-1/2018 од 05.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011473616 издат од ПУ Кра-
љево на име Јовановић Жарко, Рашка, Рашка.  02/000574/18

Решењем ПУ Краљево број 27-2/2018 од 11.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013162712 издат од ПУ Кра-
љево на име Павловић Сања, Рашка, Рашка.  02/000575/18

Решењем ПУ Панчево број 27-1/2018 од 03.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009559349 издат од ПУ Пан-
чево на име Бурнаћ Нада, Глогоњ, Глогоњ.  02/000576/18

Решењем ПУ Панчево број 27/1-158/17 од 10.11.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 008173185 издат од ПУ Пан-
чево на име Ембели Ладислав, Панчево, Панчево.  02/000577/18

Решењем ПС Рума број 27.3-95/2017 од 20.12.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 010589317 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Марић Снежана, Рума, Рума.  02/000578/18

Решењем ПС Рума број 27.3-4/2018 од 08.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 007864514 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Анђелић Живан, Вогањ, Вогањ.  02/000579/18

Решењем ПС Инђија број 27.2-2/2018 од 10.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008145657 издат од ПУ Срем-
ска Митровица на име Андрић Јорданка, Бешка, Бешка.  

02/000580/18
Решењем ПС Инђија број 27.2-23-/2018 од 10.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008145658 издат од ПУ Срем-
ска Митровица на име Андрић Зигфрид, Бешка, Бешка.  

02/000581/18
Решењем ПС Бујановац број 27-55/18-4 од 09.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012911491 издат од ПУ Врање 
на име Накић Милош, Раковац, Бујановац.  02/000582/18

Решењем ПС Бујановац број 27-54/18-5 од 09.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012958607 издат од ПУ Врање 
на име Асани Хаки, Бујановац, Бујановац.  02/000583/18

Решењем ПС Вршац број 27-8458/17 од 26.12.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 006802166 издат од ПУ Панчево 
на име Арашков Душан, Павлиш, Павлиш.  02/000584/18

Решењем ПС Вршац број 27-145/18 од 05.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 011468520 издат од ПУ Панчево 
на име Пауновић Зоран, Вршац, Вршац.  02/000585/18

Решењем ПС Вршац број 27-8593/17 од 28.12.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 011641010 издат од ПУ Панчево 
на име Милетић Боривој, Вршац, Вршац.  02/000586/18

Решењем ПС Вршац број 27-8594/17 од 28.12.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 012760418 издат од ПУ Панчево 
на име Милетић Снежана, Вршац, Вршац.  02/000587/18

Решењем ПС Вршац број 27-7984/17 од 08.12.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 010044755 издат од ПУ Панчево 
на име Петковић Станислав, Вршац, Вршац.  02/000588/18

Решењем ПС Бач број 27-33-2/18 од 10.01.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 012005835 издат од ПС Бач на име 
Војновић Ивана, Бач, Бач.  02/000589/18

Решењем ПС Бач број 27-5-10/17 од 03.07.2017. проглаша-
ва се неважећим пасош број 010362778 издат од ПС Бач на име 
Златановић Александар, Бач, Бач.  02/000590/18

Решењем ПС Бач број 27-33-3/18 од 10.01.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 010109799 издат од ПС Бач на име 
Соса Емилија, Бач, Бач.  02/000591/18

Решењем ПС Бач број 27-33-1/18 од 10.01.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 011867228 издат од ПС Бач на име 
Крејић Миодраг, Бач, Бач.  02/000592/18

Решењем ПС Бабушница број 27-1-18 од 15.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012980946 издат од ПУ Пирот 
на име Тинтор Дејан, Бабушница, Бабушница.  02/000594/18

Решењем ПС Бела Црква број 27-2-3/08 од 10.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007624636 издат од ПУ Пан-
чево на име Атанацковић Бојан, Бабушница, Бабушница.  

02/000595/18

Решењем ПС Мало Црниће број 27-2-2018 од 12.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 013142700 издат од ПУ 
Пожаревац на име Пацић Тања, Божевац, Мало Црниће.  

02/000596/18
Решењем ПС Мало Црниће број 27-1-2018 од 12.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 0123305555 издат од ПУ 
Пожаревац на име Недељковић Зоран, Црљеница, Мало Црни-
ће.  02/000597/18

Решењем ПС Жабари број 27-18641/17-2304 од 05.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 008358731 издат од ПУ 
Пожаревац на име Петровић Даниел, Ореовица, Жабари.  

02/000598/18
Решењем ПС Жабари број 27-7476/17 од 19.12.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 010619939 издат од ПС Жаба-
ри на име Бранковић Дијана, Витежево, Жабари.  02/000599/18

Решењем ПУ Кикинда број 27-3-4-18 од 10.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010670686 издат од ПУ Ки-
кинда на име Олах Јанош, Кикинда, Кикинда.  02/000600/18

Решењем ПУ Кикинда број 27-3-5/18 од 11.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013055056 издат од ПУ Ки-
кинда на име Стајић Душан, Кикинда, Кикинда.  02/000601/18

Решењем ПУ Сомбор број 13-27-5/18 од 09.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008636008 издат од ПУ Сом-
бор на име Драговић Горан, Сомбро, Сомбор.  02/000602/18

Решењем ПУ Сомбор број 1-327-4/18 од 09.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008238299 издат од ПУ Сом-
бор на име Милер Дарко, Липар, Сомбор.  02/000603/18

Решењем ПУ Сомбор број 12-24-10/2018 од 15.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012393839 издат од ПУ Сомбор 
на име Вељковић П Слободан, Српски Милетић, Сомбор.  

02/000604/18
Решењем ПУ Суботица број 27.1-6-18 од 15.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008771215 издат од ПУ Субо-
тица на име Спарић Зорица, Суботица, Суботица.  02/000605/18

Решењем ПУ Суботица број 27.1-4/18 од 15.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011053911 издат од ПУ Субо-
тица на име Станојевић Љубица, Суботица, Суботица.  

02/000606/18
Решењем ПУ Суботица број 27.1-3/18 од 15.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011937839 издат од ПУ Субо-
тица на име Ибрахими Мирјета, Суботица, Суботица.  

02/000607/18
Решењем ПУ Врање број 27-5-18-7 од 10.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 008762260 издат од ПУ Врање на 
име Аранђеловић Љубица, Врање, Врање.  02/000608/18

Решењем ПУ Врање број 27-6-18-8 од 12.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012826431 издат од ПУ Врање на 
име Стевановић Никола, Врање, Врање.  02/000609/18

Решењем ПУ Бор број 27-05/18-1 од 11.01.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 011910276 издат од ПУ Бор на име 
Урошевић Радиша, Неготин, Неготин.  02/000610/18

Решењем ПУ Бор број 27-04/18-1 од 09.01.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 008887179 издат од ПУ Бор на име 
Стојановић Саша, Зелена пијаца, Бор.  02/000611/18

Решењем ПС Стара Пазова број 27.2-1/18 од 10.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011583235 издат од ПУ 
Сремска Митровица на име Јовановић Никола, Стара Пазова, 
Стара Пазова.  02/000612/18

Решењем ПС Трстеник број 27-1-3/18 од 09.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 0012600171 издат од ПС Тр-
стеник на име Галиновић Стефан, Трстеник, Трстеник.  

02/000613/18
Решењем ПС Алексинац број 27-1-18 од 04.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012769154 издат од ПУ Ниш 
на име Алексов Игор, Трњане, Алексинац.  02/000614/18

Решењем ПУ Ниш - ПС Алексинац број 27-79-17 од 
28.12.2017. проглашава се неважећим пасош број 011863373 из-
дат од ПУ Ниш на име Ракић Светлана, Алексинац, Алексинац.  

02/000615/18
Решењем ПС Кладово број 27-2-2018 од 15.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012432610 издат од ПУ Бор на 
име Марковић Светлана, Кладово, Кладово.  02/000616/18

Решењем ПС Топола број 27-1-18-2 од 04.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 013241926 издат од ПУ Крагује-
вац на име Суботић Ненад, Јеленац, Топола.  02/000617/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-10-18 од 08.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 006965570 издат од ПУ Нови 
Сад на име Ивковић Борис, Нови Сад, Нови Сад.  02/000618/18

Решењем ПС Инђија број 27.2-4/2018 од 15.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008245671 издат од ПУ Срем-
ска Митровица на име Крстић Миливоје, Инђија, Инђија.  

02/000619/18
Решењем ПС Србобран број 09-27-2-/18-1 од 04.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 0055375180 издат од ПУ 
Нови Сад на име Вираг Ђура, Надаљ, Надаљ.  02/000620/18

Решењем ПС Србобран број 09-27-2/2-27 од 26.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 006813000 издат од ПУ Нови Сад 
на име Дејановић СДејан, Србобран, Србобран.  02/000621/18

Решењем ПС Србобран број 09-27-2-18-4 од 10.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012084046 издат од ПУ 
Нови Сад на име Бајаи Анђела, Надаљ, Србобран.  02/000622/18

Решењем ПУ Јагодина број 27-138/18 од 05.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012409439 издат од ПУ Јаго-
дина на име Петровић Жарко, Доњи Рачник, Јагодина.  

02/000623/18
Решењем ПУ Јагодина број 27-36-361/18 од 15.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 007856895 издат од ПУ 
Јагодина на име Попић Зорица, Јагодина, Јагодина.  

02/000624/18
Решењем ПС Врбас број 27-62-2/2018 од 10.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012521603 издат од ПУ Јаго-
дина на име Лазетић Радослав, Врбас, Врбас.  02/000625/18

Решењем ПС Врбас број 27-62-3/2018 од 10.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013205192 издат од ПУ Нови 
Сад на име Бесермињи Виолета, Куцура, Врбас.  02/000626/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-62-4/2018 од 10.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012830495 издат од ПУ 
Нови Сад на име Кашиковић Ђорђе, Змајево, Врбас.  

02/000627/18
Решењем ПС Параћин број 27-32-2018 од 12.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 01298787 издат од ПУ Јагоди-
на на име Илић Драгомир, Параћин, Параћин.  02/000628/18

Решењем ПУ Јагодина број 27-142/18 од 05.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008325474 издат од ПУ Јаго-
дина на име Станковић Стефан, Јагодина, Јагодина.  

02/000629/18
Решењем ПУ Чачак број 27-6-18 од 09.01.2018. проглашава 

се неважећим пасош број 010162848 издат од ПУ Чачак на име 
Павловић Анђела, Чачк, Чачак.  02/000630/18

Решењем ПС Прибој број 27-1-1/18 од 02.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009152625 издат од ПУ Пријепо-
ље на име Дупљак Енвера, Прибој, Прибој.  02/000631/18

Решењем ПС Прибој број 27-1-5/18 од 11.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 015275345 издат од ПС Прибој 
на име Пушоња Кристина, Црнузи, Прибој.  02/000632/18

Решењем ПС Кучево број 27-34/17 од 04.09.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 007676080 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Илић Далибор, Љешница, Кучево.  02/000633/18

Решењем ПС Кучево број 27-24/17 од 07.07.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 009253607 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Бировесковић Александар, Кучево, Кучево.  

02/000634/18
Решењем ПС Прибој број 27-1-4/18 од 10.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 010915820 издат од ПС Прибој 
на име Масалушић Биљана, Бандовића, Прибој.  02/000635/18

Решењем ПС Медвеђа број 27-91-18 од 09.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 0089990167 издат од ПС Медвеђа 
на име Станковић Никола, Негосавље, Медвеђа.  02/000636/18

Решењем ПУ Ниш број 18/18 од 15.01.2018. проглашава се 
неважећим пасош број 009920291 издат од ПУ Ниш на име Илић 
Драгана, Ниш, Ниш.  02/000637/18

Решењем ПУ Ниш број 367/17 од 25.12.2017. проглашава 
се неважећим пасош број 009198468 издат од ПУ Ниш на име 
Бундало Владимир, Ниш, Ниш.  02/000638/18

Решењем ПУ Чачак број 274-170/17 од 29.12.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 011502832 издат од ПУ Чачак на 
име Бањеглавић Мане, Чачак, Чачак.  02/000639/18

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-18 од 08.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011427867 издат од ПУ 
Крагујевац на име Радојковић Ивана, Крагујевац, Крагујевац.  

02/000640/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-16 од 12.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 008538469 издат од ПУ 
Крагујевац на име Шебек Раде, Крагујевац, Крагујевац.  

02/000641/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-9 од 18.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011647404 издат од ПУ Крагу-
јевац на име Радојковић Хелена, Крагујевац, Крагујевац.  

02/000642/18
Решењем ПУ Чачак број 27-7/18 од 12.01.2018. проглашава 

се неважећим пасош број 01244039 издат од ПУ Чачак на име 
Трипковић Миодраг, Љубић, Чачак.  02/000643/18

Решењем ПУ Чачак број 27-5-18 од 08.01.2018. проглашава 
се неважећим пасош број 008320925 издат од ПУ Чачак на име 
Тадић Јелена, Чачак, Чачак.  02/000644/18

Решењем ПУ Призрен број 27-4-18 од 08.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 006821143 издат од ПУ Призрен 
на име Николић Теодора, Чачак, Чачак.  02/000645/18

Решењем ПУ Ниш број 16/18 од 16.01.2018. проглашава се 
неважећим пасош број 012198220 издат од ПУ Ниш на име Пе-
тровић Живкица, Ниш, Ниш.  02/000646/18

Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-2 од 15.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012778714 издат од ПУ 
Сомбор на име Форст Наталија, Сомбор, Сомбор.  02/000647/18

Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-1 од 15.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 009436389 издат од ПУ 
Сомбор на име Кризманић Ђорђе, Бачки Брег, Сомбор.  

02/000648/18
Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18 од 09.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012343878 издат од ПУ Ки-
кинда на име Векић Зоран, Чонопља, Сомбор.  02/000649/18

Решењем ПС Мионица број 27-02-18 од 12.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011763777 издат од ПУ Ваље-
во на име Стевановић Ненад, Ракари, Мионица.  02/000650/18

Решењем ПС Мионица број 27-01/18 од 10.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 013060964 издат од ПУ Ваљево на 
име Миловановић Мила, Мионица, Мионица.  02/000651/18

Решењем ПС Стара Пазова број 27.2-2/18 од 15.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 0112027433 издат од ПУ 
Сремска Митровица на име Мићић Милан, Стара Пазова, Стара 
Пазова.  02/000652/18

Решењем ПС Љиг број 27-282/2018 од 11.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 01059552 издат од ПС Љиг на 
име Димитријевић Миломир, Живковци, Љиг.  02/000653/18

Решењем ПС Косјерић број 27-40-1/18 од 16.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011272335 издат од ПС Косје-
рић на име Дивнић Љубисав, Косјерић, Косјерић.  02/000654/18

Решењем ПУ Ниш број 01/18 од 09.01.2018. проглашава се 
неважећим пасош број 008375612 издат од ПУ Гњилане на име 
Крагић Невена, Ниш, Ниш.  02/000655/18

Решењем ПУ Ниш број 02/18 од 09.01.2018. проглашава се 
неважећим пасош број 009419183 издат од ПУ Ниш на име Оки-
љевић Марија, Ниш, Ниш.  02/000656/18

Решењем ПС Врњачка Бања број 27-11-18 од 12.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 0128/20411 издат од ПУ 
Краљево на име Гавриловић Виолета, Подунавци, Врњачка 
Бања.  02/000657/18

Решењем ПУ Краљево број 27-8-18 од 09.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 008252740 издат од ПУ Краљево 
на име Јанковић Зоран, Краљево, Краљево.  02/000658/18
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Решењем ПУ Ниш број 12/18 од 12.01.2018. проглашава се 

неважећим пасош број 010816512 издат од ПУ Ниш на име Сте-
фановић Стефан, Ниш, Ниш.  02/000659/18

Решењем ПУ Ниш број 13/18 од 12.01.2018. проглашава 
се неважећим пасош број 007509291 издат од ПУ Ниш на име 
Цветковић Милан, Ниш, Ниш.  02/000660/18

Решењем ПУ Ниш број 14/18 од 15.01.2018. проглашава се 
неважећим пасош број 008409066 издат од ПУ Ниш на име Пе-
шић Дарко, Ниш, Ниш.  02/000661/18

Решењем ПУ Лесковац број 27-313/18-1 од 16.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 006994723 издат од ПУ 
Лесковац на име Јовић Снежана, Грделица, Лесковац.  

02/000662/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-1-18 од 17.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012936060 издат од ПУ Сме-
дерево на име Митровић Биљана, Радинац, Смедерево.  

02/000663/18
Решењем ПУ Ниш број 17/18 од 17.01.2018. проглашава се 

неважећим пасош број 012883316 издат од ПУ Ниш на име Ша-
бановић Исмет, Ниш, Ниш.  02/000664/18

Решењем ПУ Ниш број 03/28/1/1-38/18 од 17.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 006944549 издат од ПУ Ниш 
на име Миленковић Душан, Кочане, Дољевац.  02/000665/18

Решењем ПС Дољевац број 2/18 од 17.01.2018. проглашава 
се неважећим пасош број 0131864460 издат од ПУ Ниш на име 
Жуњанин Милош, Чапљинац, Дољевац.  02/000666/18

Решењем ПУ Пожаревац број 27-6-2018 од 17.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 007513005 издат од ПУ 
Пожаревац на име Томић Душанка, Кличевац, Пожаревац.  

02/000667/18
Решењем ПС Голубац број 205-440/2018 од 27.12.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 003092258 издат од ПС 
Голубац на име Милић Маја, Кличевац, Голубац.  02/000668/18

Решењем ПУ Пожаревац број 27-42-17 од 28.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 010350631 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Вељковић Маја, Пожаревац, Пожаревац.  

02/000669/18
Решењем ПС Кучево број 27-39-17 од 21.12.2017. прогла-

шава се неважећим пасош број 013145775 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Давидовић Завиша, Нересница, Кучево.  02/000670/18

Решењем ПС Кучево број 27-40/17 од 27.12.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 0082000807 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Лукић Живослав, Раброво, Кучево.  02/000671/18

Решењем ПУ Пожаревац број 27-38/17 од 08.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 007931307 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Стоајдиновић Бојана, Вуковић, Кучево.  

02/000672/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-431/18-1 од 17.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 008382380 издат од ПУ 
Лесковац на име Цветковић Дејан, Лесковац, Лесковац.  

02/000673/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-3014/18-1 од 16.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 006944940 издат од ПУ 
Лесковац на име Миловановић Никола, Предејане, Лесковац.  

02/000674/18
Решењем ПУ Ниш број 19/*18 од 17.01.2018. проглашава 

се неважећим пасош број 011778331 издат од ПУ Ниш на име 
Божић Душан, Ниш, Ниш.  02/000675/18

Решењем ПУ Ниш број 18/18 од 17.01.2018. проглашава се 
неважећим пасош број 010425055 издат од ПУ Ниш на име Зече-
вић тефан, Ниш, Ниш.  02/000676/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-256/17 од 10.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008037354 издат од ПУ Зре-
њанин на име Ђокић Жарко, Книћанин, Зрењанин.  02/000677/18

Решењем ПС Крупањ број 27-397/2018 од 16.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008470895 издат од ПУ Ша-
бац на име Дамњановић Светлана, Бањевац, Зрењанин.  

02/000678/18
Решењем ПС Крупањ број 27-286/2018 од 11.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012790778 издат од ПУ Ша-
бац на име Прокопић Милован, Красава, Крупањ.  02/000679/18

Решењем ПС Оџаци број 12-27-13/2018 од 16.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011796034 издат од ПУ Сом-
бор на име Ранђеловић Дејан, Оџаци, Сомбор.  02/000680/18

Решењем ПС Оџаци број 12-27-14/2018 од 16.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009062490 издат од ПУ Сом-
бор на име Ћирић Евица, Оџаци, Оџаци.  02/000681/18

Решењем ПУ Сомбор број 12-27-12/2018 од 16.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011461118 издат од ПУ 
Сомбор на име Панић Драгана, Оџаци, Оџаци.  02/000682/18

Решењем ПУ Шабац број 27-366/18-1 од 16.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012844874 издат од ПУ Ша-
бац на име Тадић Мирослав, Скрађани, Шабац.  02/000683/18

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18/18 од 15.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 01262736 издат од ПУ 
Крагујевац на име Стевић Марко, Крагујевац, Крагујевац.  

02/000684/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-17 од 15.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 0124395808 издат од ПУ 
Крагујевац на име Леповић Љубиша, Крагујевац, Крагујевац.  

02/000685/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-10-18-2 од 12.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 01287302 издат од ПУ 
Крагујевац на име Стојановић Перица, Вучић, Рача.  

02/000686/18
Решењем ПС Књажевац број 27-115/17 од 29.12.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 010776056 издат од ПУ Заје-
чар на име Василић Ненад, Дебелица, Књажевац.  02/000687/18

Решењем ПУ Бор број 27-2-18 од 11.01.2018. проглашава 
се неважећим пасош број 01227773 издат од ПУ Бор на име Бог-
дановић Иван, Бор, Бор.  02/000688/18

Решењем ПС Прешево број 27-55/18 од 11.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 007363003 издат од ПУ Врање на 
име Зухале Алиу, Црнотинце, Прешево.  02/000689/18

Решењем ПС Прешево број 27-34-18 од 10.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 008764210 издат од ПУ Врање на 
име Хајрулахи Таибе, Бујић, Прешево.  02/000690/18

Решењем ПС Прешево број 27-37-18 од 04.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012166151 издат од ПУ Врање на 
име Талат Рахими, Црнотинце, Прешево.  02/000691/18

Решењем ПУ Пожаревац број 27-3-2018 од 17.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 01152461 издат од ПУ Бео-
град на име Тајкуновић Тодор, Пожаревац, Пожаревац.  

02/000692/18
Решењем ПУ Пожаревац број 27-4-2018 од 17.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012856392 издат од ПУ 
Београд на име Тајкуновић Марадона, Пожаревац, Пожаревац.  

02/000693/18
Решењем ПУ Пожаревац број 112-1267 од 17.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 010693170 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Стојићевић Саша, Пожаревац, Пожаревац.  

02/000694/18
Решењем ПС Трстеник број 27-1-4-18 од 15.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 0127102003 издат од ПС Тр-
стеник на име Радовановић Саша, Медвеђа, Трстеник.  

02/000695/18
Решењем ПУ Пожаревац број 27-12-18 од 08.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011805749 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Вренгић Јасна, Пожаревац, Пожаревац.  

02/000696/18
Решењем ПУ Ниш број 370/17 од 25.12.2017. проглашава 

се неважећим пасош број 013105442 издат од ПУ Ниш на име 
Пауновић Радољуб, Ниш, Ниш.  02/000697/18

Решењем ПС Рума број 27.2-5/2018 од 10.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 011032900 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Грчан Павле, Рума, Рума.  02/000698/18

Решењем ПС Деспотовац број 27-8123/17 од 27.12.2017. 
проглашава се неважећим пасош број 007072304 издат од ПУ 
Јагодина на име Станојевић Радиша, Ломница, Деспотовац.  

02/000699/18
Решењем ПС Бујановац број 27-13/18 од 17.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 00748694 издат од ПУ Врање 
на име Демири Адем, Бујановац, Бујановац.  02/000700/18

Решењем ПС Деспотовац број 27-8065/17 од 25.12.2017. 
проглашава се неважећим пасош број 007033814 издат од ПУ 
Јагодина на име Протић Снежана, Равна Река, Деспотовац.  

02/000701/18
Решењем ПС Деспотовац број 27-8068/17 од 25.12.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 011909747 издат од ПУ 
Јагодина на име Протић Новак, Равна Река, Деспотовац.  

02/000702/18
Решењем ПС Деспотовац број 27-8067/17 од 25.12.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 012359173 издат од ПУ 
Јагодина на име Протић Јован, Равна Река, Деспотовац.  

02/000703/18
Решењем ПС Деспотовац број 27-8066/17 од 25.12.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 007033803 издат од ПУ 
Јагодина на име Протић Аца, Равна Река, Деспотовац.  

02/000704/18
Решењем ПС Деспотовац број 27-8079/17 од 25.12.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 008097485 издат од ПУ 
Београд на име Марковић Весна, Равна Река, Деспотовац.  

02/000705/18
Решењем ПС Деспотовац број 27-8080/17 од 25.12.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 008097486 издат од ПУ 
Београд на име Марковић Драган, Стењевац, Деспотовац.  

02/000706/18
Решењем ПС Деспотовац број 27-8176/17 од 28.12.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 011596811 издат од ПУ 
Јагодина на име Младеновић Срђан, Грабовица, Деспотовац.  

02/000707/18
Решењем ПС Ћуприја број 27-43/18 од 05.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 012837706 издат од ПУ Јагодина 
на име Марковић Милан, Сењ, Ћуприја.  02/000708/18

Решењем ПУ Врање - ПС Прешево број 27-93/18 од 
16.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 009395828 из-
дат од ПУ Београд на име Јусуфи Ведат, с. Рајинце, Прешево.  

02/000709/18
Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-3 од 17.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013205664 издат од ПУ Сомбор 
на име Радич Игор, Светозар Милетић, Светозар Милетић.  

02/000710/18
Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-4 од 18.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 00919+2557 издат од ПУ 
Сомбор на име Славковић Татјана, Сомбро, Сомбор.  02/000711/18

Решењем ПУ Сомбор број 27-14-18 од 19.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 007368269 издат од ПУ Смедере-
во на име Којић Небојша, Радинци, Смедерево.  02/000712/18

Решењем ПУ Смедерево број 27-13/18 од 19.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011713074 издат од ПУ Сме-
дерево на име Вићентијевић Мирослав, Смедерево, Смедерево.  

02/000713/18
Решењем ПУ Јагодина број 27-509/18 од 18.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012937755 издат од ПУ Јаго-
дина на име Стевановић Драган, Доњи Рачник, Јагодина.  

02/000714/18
Решењем ПУ Јагодина број 27-510/18 од 18.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 010725663 издат од ПУ Јаго-
дина на име Стојиљковић Дејан, Багрдан, Јагодина.  

02/000715/18
Решењем ПУ Јагодина број 27-464/18 од 17.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011892256 издат од ПУ Јаго-
дина на име Ђурић Даница, Трнава, Јагодина.  02/000716/18

Решењем ПУ Јагодина број 27-44/2018 од 15.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013180650 издат од ПУ Јаго-
дина на име Цветковић Филип, Параћин, Параћин.  02/000717/18

Решењем ПУ Јагодина број 27-40/2018 од 15.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011787127 издат од ПУ Јагоди-
на на име Ђорђевић Небојша, Параћин, Параћин.  02/000718/18

Решењем ПС Деспотовац број 27-207/18 од 11.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012733221 издат од ПУ 
Јагодина на име Ристић Марко, Деспотовац, Деспотовац.  

02/000719/18
Решењем ПУ Јагодина број 27-293/18 од 11.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012871795 издат од ПУ Јаго-
дина на име Јовановић Иван, Јагодина, Јагодина.  02/000720/18

Решењем ПУ Врање број 27-7/18-9 од 15.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 010325448 издат од ПУ Врање на 
име Стојановић Јелена, Врање, Врање.  02/000721/18

Решењем ПС Тител број 27-7-1 од 15.01.2018. проглашава 
се неважећим пасош број 013196119 издат од ПС Тител на име 
Рончевић Богдан, Лок, Тител.  02/000722/18

Решењем ПС Уб број 27-6-1 од 15.01.2018. проглашава се 
неважећим пасош број 013204366 издат од ПУ Ваљево на име 
Катић Слађана, Бањани, Уб.  02/000723/18

Решењем ПС Прешево број 27-91/18 од 16.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 013090735 издат од ПУ Врање на 
име Хејлане Нуредин, Прешево, Прешево.  02/000724/18

Решењем ПС Прешево број 27-92-18 од 16.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012885351 издат од ПУ Врање на 
име Фидан Невзади, Доња Шушаја, Прешево.  02/000725/18

Решењем ПС Нова Варош број 04-27-2/18 од 18.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 0118186624 издат од ПС 
Нова Варош на име Стојић Милош, Нова Варош, Нова Варош.  

02/000726/18
Решењем ПС Нова Варош број 04-27-3-2018 од 18.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 008103216 издат од ПУ 
Смедерево на име Голубовић Алекса, Нова Варош, Нова Варош.  

02/000727/18
Решењем ПС Владичин Хан број 27-4-18 од 15.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012813643 издат од ПС 
Владичин Хан на име Цветковић Мирјана, Владичин Хан, Вла-
дичин Хан.  02/000728/18

Решењем ПС Рума број 27.3-6/2018 од 11.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 013173682 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Ћосић Милан, Рума, Рума.  02/000729/18

Решењем ПС Алибунар број 27-486/18-4 од 18.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 007037356 издат од ПУ 
Панчево на име Супек Мартин, Јаношик, Алибунар.  

02/000730/18
Решењем ПС Петровац број 27-3-18 од 18.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 008557701 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Радојковић Бојан, Кнежица, Петровац на Млави.  

02/000731/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-425/18-1 од 18.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 009227098 издат од ПУ 
Лесковац на име Стаменковић Иван, Горње Крајинце, Лесковац.  

02/000732/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-426-18-1 од 18.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 009726291 издат од ПУ 
Лесковац на име Дисић Иван, Кумарево, Лесковац.  02/000733/18

Решењем ПС Бојник број 27-534/18 од 19.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009380078 издат од ПУ Лесковац 
на име Банчић Југослав, Бојник, Бојник.  02/000734/18

Решењем ПС Кладово број 27-3-2018 од 18.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009317573 издат од ПУ Бор на 
име Драговић Милош, Кладово, Кладово.  02/000735/18

Решењем ПС Ковин број 27-4-ДКП/18 од 04.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010395578 издат од ПУ Пан-
чево на име Димитрашки Жељко, Баваниште, Ковин.  

02/000736/18
Решењем ПУ Прокупље број 27-3-18 од 16.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012881453 издат од ПУ Про-
купље на име Станојловић Мирјана, Прокупље, Прокупље.  

02/000737/18
Решењем ПС Петровац број 27-2-18 од 16.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 008384829 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Штрубљевић Саша, Мелница, Петровац на Млави.  

02/000738/18
Решењем ПС Петровац број 27-129/18 од 08.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011884428 издат од ПУ По-
жаревац на име Милорадовић Александар, Петровац на Млави, 
Петровац на Млави.  02/000739/18

Решењем ПС Жабари број 27-350/18 од 15.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012653503 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Живојиновић Ивана, Четереж, Жабари.  02/000740/18

Решењем ПС Велика Плана број 27-3-18 од 18.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 009657728 издат од ПУ 
Смедерево на име Станковић Драгољуб, Старо Село, Велика 
Плана.  02/000741/18

Решењем ПС Велика Плана број 27-1-17 од 15.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 009033693 издат од ПУ 
Смедерево на име Живојиновић Ненад, Лозовик, Велика Плана.  

02/000742/18
Решењем ПС Ковин број 27-405/18 од 16.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 007511801 издат од ПУ Панчево 
на име Шукунда Никола, Гај, Ковин.  02/000743/18

Решењем ПС Ковин број 27-357/17 од 16.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012730466 издат од ПУ Панчево 
на име Симонет Адријана, Симонет Адријана, Ковин.  

02/000744/18
Решењем ПС Ковин број 27-411/18 од 16.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 008408538 издат од ПУ Панчево 
на име Анђелковић Надежда, Ковин, Ковин.  02/000745/18

Решењем ПУ Панчево број 27/1-1/18 од 03.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012960863 издат од ПУ Панчево 
на име Декањ Урош, Панчево, Панчево.  02/000746/18

Решењем ПС Бујановац број 27-89-18-12 од 12.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012318776 издат од ПУ 
Врање на име Ајети Егзон, Биљача, Бујановац.  02/000747/18

Решењем ПУ Врање број 27-97/18-11 од 12.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009501875 издат од ПУ Врање 
на име Љанију Љани, Летовица, Бујановац.  02/000748/18
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Решењем ПУ Лесковац број 27-394/18-1 од 18.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 009547632 издат од ПУ 
Београд на име Krstić Bianca, Лесковац, Лесковац.  02/000749/18

Решењем ПУ Шабац број 27-327-18-1 од 16.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013170452 издат од ПУ Ша-
бац на име Крстић Нена, Табановић, Шабац.  02/000750/18

Решењем ПС Бачки Петровац број 27-43/2017-1 од 
15.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 007928479 из-
дат од ПУ Нови Сад на име Јеличић Душан, Кулпин, Кулпин.  

02/000751/18
Решењем ПС Мали Зворник број 27-254-18-1 од 

10.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 009808193 из-
дат од ПУ Шабац на име Никетић Здравко, Доње Борине, Мали 
Зворник.  02/000752/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-20/18 од 19.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013123698 издат од ПУ Нови 
Сад на име Стојановић Предраг, Нови Сад, Нови Сад. 

 02/000753/18
Решењем ПС Оџаци број 12-27-15/2018 од 18.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 107949912 издат од ПУ 
Сомбор на име Бајић Никола, Оџаци, Оџаци.  02/000754/18

Решењем ПС Житиште број 04-27-37/17 од 28.12.2017. 
проглашава се неважећим пасош број 012146504 издат од ПУ 
Зрењанин на име Јованов Емил, Српски Итебеј, Српски Итебеј. 

 02/000755/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-441/18-1 од 18.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 008505241 издат од ПУ 
Лесковац на име Стамнековић Предраг, Губеревац, Лесковац. 

 02/000756/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-449/18-1 од 18.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 011181074 издат од ПУ 
Лесковац на име Стојановић Милош, Лесковац, Лесковац. 

 02/000757/18
Решењем ПС Лозница број 27-290/18 од 11.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012914408 издат од ПУ Ша-
бац на име Сунић Марина, Лозница, Лозница.  02/000758/18

Решењем ПС Лозница број 27-346/1/ од 15.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011263620 издат од ПУ Ша-
бац на име Карапанџић Милош, Јадранска Лешница, Лозница. 

 02/000759/18
Решењем ПС Лозница број 27-285/18 од 11.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013239052 издат од ПУ Ша-
бац на име Јовановић Јордан, Јошева, Лозница.  02/000760/18

Решењем ПС Лозница број 27-505/18 од 18.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 007439334 издат од ПУ Шабац на 
име Илић Милојко, Јадранска Лешница, Лозница.  02/000761/18

Решењем ПС Лозница број 27-235/18 од 10.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013192443 издат од ПУ Ша-
бац на име Бегановић Сретен, Јошева, Лозница.  02/000762/18

Решењем ПС Алибунар број 27-337-18-2 од 15.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 010772067 издат од ПУ 
Панчево на име Тиберију Живко, Владимировац, Алибунар. 

 02/000763/18
Решењем ПС Лозница број 27-265/18 од 11.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012238163 издат од ПУ Ша-
бац на име Тадић Марија, Чокешина, Лозница.  02/000764/18

Решењем ПУ Смедерево број 27-10-18 од 17.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007291294 издат од ПУ Сме-
дерево на име Ђикић Стајко, Радинци, Смедерево. 

 02/000765/18
Решењем ПС Лозница број 27-280/18 од 11.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 009167122 издат од ПУ Ша-
бац на име Петровић Радмила, Крајишници, Лозница. 

 02/000766/18
Решењем ПУ Ниш број 21/18 од 19.01.2018. проглашава 

се неважећим пасош број 007442491 издат од ПУ Ниш на име 
Јашаревић Даниела, Ниш, Ниш.  02/000767/18

Решењем ПС Лозница број 27-182/18 од 18.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007882196 издат од ПУ Ша-
бац на име Милошевић Иван, Лозница, Лозница.  02/000768/18

Решењем ПУ Ниш број 20/18 од 19.01.2018. проглашава 
се неважећим пасош број 008448675 издат од ПУ Ниш на име 
Ђорђевић Владимир, Ниш, Ниш.  02/000769/18

Решењем ПС Лозница број 27-245/18 од 10.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009630585 издат од ПУ Ша-
бац на име Јеремић Зоран, Трбушница, Лозница.  02/000770/18

Решењем ПУ Шабац број 27-446/18-1 од 17.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008326074 издат од ПУ Ша-
бац на име Марковић Михаило, Шабац, Шабац.  02/000771/18

Решењем ПС Лозница број 27-255/18 од 10.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012398623 издат од ПУ Ша-
бац на име Стојановић Весна, Лозница, Лозница.  02/000772/18

Решењем ПУ Шабац број 27-473/18-1 од 17.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012869981 издат од ПУ Ша-
бац на име Антонић Дејан, Јеленча, Шабац.  02/000773/18

Решењем ПС Кнић број 27-1-1/18 од 19.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012923338 издат од ПС Кнић на 
име Миљковић Горан, Топоница, Кнић.  02/000774/18

Решењем ПУ Врање број 27-103-18 од 18.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 010087265 издат од ПУ Врање 
на име Мемети Ремзије, Ораовица, Прешево.  02/000775/18

Решењем ПС Лозница број 27-472/18 од 17.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011519185 издат од ПУ Ша-
бац на име Обрадовић Дејан, Ново Село, Лозница. 

 02/000776/18
Решењем ПС Прешево број 27-100/18 од 18.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 00742165 издат од ПУ Врање 
на име Фазлију Албина, Црнотинце, Прешево.  02/000777/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-22/18 од 18.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008849923 издат од ПУ Нови 
Сад на име Хаљиљи Мирсад, Нови Сад, Нови Сад. 

 02/000778/18
Решењем ПУ Бор број 27-3-18 од 16.01.2018. проглашава 

се неважећим пасош број 011800043 издат од ПУ Бор на име 
Шапорић Драгана, Бор, Бор.  02/000779/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-32/18 од 18.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013207318 издат од ПУ Ки-
кинда на име Репић Александар, Ветерник, Нови Сад.  

02/000780/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-29/18 од 18.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008595120 издат од ПУ Нови 
Сад на име Вученовић Владимир, Нови Сад, Нови Сад.  

02/000781/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-30/18 од 18.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012972520 издат од ПУ Нови 
Сад на име Матковић Миа-Теодора, Нови Сад, Нови Сад.  

02/000782/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-21/18 од 17.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 010915130 издат од ПУ Нови 
Сад на име Шодић Наташа, Нови Сад, Нови Сад.  02/000783/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-25/18 од 16.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008411982 издат од ПУ Нови 
Сад на име Ковач Маргита, Нови Сад, Нови Сад.  02/000784/18

Решењем ПУ Краљево број 27-1-8/2017 од 10.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013273910 издат од ПУ Кра-
љево на име Миленковић Драгана, Јарчујак, Краљево.  

02/000785/18
Решењем ПУ Краљево број 27-1-7/2017 од 10.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 007174061 издат од ПУ Кра-
љево на име Димитријевић Ненад, Краљево, Краљево.  

02/000786/18
Решењем ПУ Суботица број 27.1-8/18 од 22.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012793381 издат од ПУ Нови 
Сад на име Јовановић Дејан, Суботица, Суботица.  02/000787/18

Решењем ПУ Суботица број 27.1-7/18 од 22.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011811139 издат од ПУ Субо-
тица на име Радуловић Младен, Суботица, Суботица.  

02/000788/18
Решењем ПУ Врање - ПС Бујановац број 27-137/17 од 

02.11.2017. проглашава се неважећим пасош број 012849504 из-
дат од ПУ Врање на име Šefkiu Seljajdin, Добросин, Бујановац.  

02/000789/18
Решењем ПУ Пожаревац - ПС Велико Градиште број 27-

36/2017 од 05.09.2017. проглашава се неважећим пасош број 
009269489 издат од ПУ Пожаревац на име Анђелковић Драган, 
Велико Градиште, Велико Градиште.  02/000790/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-19/18 од 16.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012806668 издат од ПУ Нови 
Сад на име Дозер Марта, Нови Сад, Нови Сад.  02/000791/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-18/18 од 16.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013155628 издат од ПУ Нови 
Сад на име Куроши Ерним, Нови Сад, Нови Сад.  02/000792/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-1/18 од 03.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012908168 издат од ПУ Нови Сад 
на име Палалић Снежана, Нови Сад, Нови Сад.  02/000793/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-23/18 од 15.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012728207 издат од ПУ Нови Сад 
на име Павличић Анђела, Нови Сад, Нови Сад.  02/000794/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-24/18 од 15.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013143722 издат од ПУ Нови 
Сад на име Латиновић Драган, Нови Сад, Нови Сад.  

02/000795/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-17/18 од 11.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 007710898 издат од ПУ Нови 
Сад на име Блечић Владимир, Нови Сад, Нови Сад.  

02/000796/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-11/18 од 08.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013065528 издат од ПУ Нови 
Сад на име Гаврилов Александар, Петроварадин, Нови Сад.  

02/000797/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-16/18 од 11.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 010957868 издат од ПУ Нови 
Сад на име Бурсаћ Предраг, Нови Сад, Нови Сад.  02/000798/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-9/18 од 08.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 011188719 издат од ПУ Нови Сад 
на име Јањичић Младен, Нови Сад, Нови Сад.  02/000799/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-13/18 од 12.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012328094 издат од ПУ Нови 
Сад на име Филиповић Јованка, Нови Сад, Нови Сад.  

02/000800/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-15/18 од 10.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013114981 издат од ПУ Нови 
Сад на име Ковач Иван, Нови Сад, Нови Сад.  02/000801/18

Решењем ПУ Врање број 27-206/18-16 од 19.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 006848003 издат од ПУ Врање 
на име Сабедини Саиме, Бујановац, Бујановац.  02/000802/18

Решењем ПУ Врање број 27-198/18-15 од 19.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012637165 издат од ПУ Врање 
на име Османи Менаф, Бујановац, Бујановац.  02/000803/18

Решењем ПУ Врање број 27-196/18-14 од 19.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012392781 издат од ПУ Врање 
на име Лимани Сефедин, Бујановац, Бујановац.  02/000804/18

Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-5 од 19.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011588542 издат од ПУ 
Сомбор на име Вукосављевић Симон, Сомбор, Сомбор.  

02/000805/18
Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-6 од 19.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012820021 издат од ПУ 
Сомбор на име Мирић Константин, Сомбор, Сомбор.  

02/000806/18
Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-7 од 22.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 008039184 издат од ПУ 
Сомбор на име Тасић Федор, Сомбор, Сомбор.  02/000807/18

Решењем ПУ Велико Градиште број 27-48/17 од 
22.12.2017. проглашава се неважећим пасош број 008477685 из-
дат од ПУ Сомбор на име Ђорђевић Богдановић Славица, Вели-
ко Градиште, Велико Градиште.  02/000808/18

Решењем ПУ Пожаревац - ПС Велико Градиште број 
27-32/2017 од 24.08.2017. проглашава се неважећим пасош 
број 011972436 издат од ПУ Пожаревац на име Селић Милош, 
Велико Градиште, Велико Градиште.  02/000809/18

Решењем ПУ Пожаревац - ПС Велико Градиште број 
27-51/17 од 27.12.2017. проглашава се неважећим пасош број 
011053946 издат од ПУ Пожаревац на име Срејић Жаклина, 
Велико Градиште, Велико Градиште.  02/000810/18

Решењем ПУ Пожаревац - ПС Велико Градиште број 
27-51/17 од 29.12.2017. проглашава се неважећим пасош број 
013160481 издат од ПУ Пожаревац на име Динић Драган, 
Велико Градиште, Велико Градиште.  02/000811/18

Решењем ПС Трстеник број 27-1-5/18 од 18.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 013104927 издат од ПС 
Трстеник на име Аризанов Ивана, Велика Дренова, Велика 
Дренова.  02/000812/18

Решењем ПУ Шабац број 27-367/18-1 од 16.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011930256 издат од ПУ 
Шабац на име Петровић Марко, Змињак, Змињак.  02/000813/18

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-8669/2017 од 
29.12.2017. проглашава се неважећим пасош број 011416345 
издат од ПУ Сремска Митровица на име Ибрић Љубисав, 
Мачванска Митровица, Мачванска Митровица.  02/000814/18

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-97/18 од 
15.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 012425624 
издат од ПУ Сремска Митровица на име Мандић Душан, 
Шимановци, Шимановци.  02/000815/18

Решењем ПУ Прокупље број 27-4/18 од 19.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012016443 издат од ПУ 
Прокупље на име Асановић Марија, Прокупље, Прокупље.  

02/000816/18
Решењем ПУ Краљево - ПС Врњачка Бања број 27-13/18 

од 18.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 012347827 
издат од ПУ Краљево на име Бакић Матија, Обилић, Обилић.  

02/000817/18
Решењем ПС Деспотовац број 27-246/18 од 15.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 013037802 издат од ПУ 
Јагодина на име Павић Јелица, Деспотовац, Деспотовац.  

02/000818/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-7953/17 од 07.12.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 007699611 издат од ПУ 
Лесковац на име Петровић Сава, Конопница, Власотинце.  

02/000819/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-7871/17 од 04.12.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 012943900 издат од ПУ 
Лесковац на име Андрејевић Срђан, Манстириште, Власотинце.  

02/000820/18
Решењем ПС Алексинац број 27-2-18 од 11.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012861528 издат од ПУ 
Ниш на име Јовановић Мирослав, Алексинац, Алексинац.  

02/000821/18
Решењем ПС Ковачица број 27-1-3/18 од 09.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 0119407556 издат од ПУ 
Пожаревац на име Шаргић Сања, Црепаја, Ковачица.  

02/000822/18
Решењем ПУ Пријепоље број 27-1-7/18 од 15.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 011192036 издат од ПС 
Прибој на име Поповић Слађан, Прибој, Прибој.  02/000823/18

Решењем ПУ Пријепоље број 27-1-6/18 од 12.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009496273 издат од ПУ Нови 
Сад на име Перишић Ненад, Прибој, Прибој.  02/000824/18

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-24 од 18.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 007738434 издат од ПУ 
Крагујевац на име Маринковић Катарина, Прибој, Прибој.  

02/000825/18
Решењем ПУ Шабац број 27-570/18-1 од 22.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011845666 издат од ПУ Ша-
бац на име Стевановић Милан, Накучани, Шабац.  02/000826/18

Решењем ПС Велико Градиште број 27-40/2017 од 
29.12.2017. проглашава се неважећим пасош број 012330369 из-
дат од ПУ Пожаревац на име Младеновић Марија, Тополовник, 
Велико Градиште.  02/000827/18

Решењем ПС Велико Градиште број 27-8/17 од 22.12.2017. 
проглашава се неважећим пасош број 010331698 издат од ПУ 
Београд на име Милетић Немања, Десина, Велико Градиште.  

02/000828/18
Решењем ПС Велико Градиште број 27-7-17 од 22.12.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 007617800 издат од ПУ 
Пожаревац на име Пајкић Дајана, Триброде, Велико Градиште.  

02/000829/18
Решењем ПС Велико Градиште број 27-9-17 од 22.12.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 012810887 издат од ПУ По-
жаревац на име Алексић Тијана, Дољашница, Велико Градиште.  

02/000830/18
Решењем ПС Велико Градиште број 27-10-17 од 

22.12.2017. проглашава се неважећим пасош број 007837296 из-
дат од ПУ Београд на име Алексић Радица, Дољашница, Велико 
Градиште.  02/000831/18

Решењем ПС Велико Градиште број 27-11-17 од 22.12.2017. 
проглашава се неважећим пасош број 27-11/17 издат од ПУ По-
жаревац на име Бановић Весна, Гарево, Велико Градиште.  

02/000832/18
Решењем ПС Велико Градиште број 27-12-17 од 

22.12.2017. проглашава се неважећим пасош број 007432908 из-
дат од ПУ Пожаревац на име Јанковић Јелена, Бискупље, Велико 
Градиште.  02/000833/18

Решењем ПС Велико Градиште број 27-13-17 од 
22.12.2017. проглашава се неважећим пасош број 012440938 из-
дат од ПУ Пожаревац на име Јанковић Тамара, Бискупље, Вели-
ко Градиште.  02/000834/18

Решењем ПС Велико Градиште број 27-50/17 од 
22.12.2017. проглашава се неважећим пасош број 012873949 
издат од ПУ Пожаревац на име Милановић Ивана, Кисељево, 
Велико Градиште.  02/000835/18
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Решењем ПУ Лесковац број 27-7657/17 од 24.12.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 012367030 издат од ПУ Леско-
вац на име Јовић Милан, Власотинце, Власотинце.  02/000836/18

Решењем ПС Власотинце број 27-303/18 од 11.12.2017. 
проглашава се неважећим пасош број 012707322 издат од ПУ 
Лесковац на име Стојановић Новица, Прилепац, Власотинце.  

02/000837/18
Решењем ПС Бачка Топола број 27-538/18 од 19.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 009313991 издат од ПУ 
Суботица на име Гргић Душан, Бачка Топола, Бачка Топола.  

02/000838/18
Решењем ПС Лучани број 27-8019/17 од 11.12.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 01027441 издат од ПС Лучани 
на име Достанић Ђорђе, Турица, Лучани.  02/000839/18

Решењем ПС Лучани број 27-6772/17 од 14.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 011646109 издат од ПС Вр-
њачка Бања на име Васић Валентина, Гуча, Лучани.  

02/000840/18
Решењем ПС Лучани број 27-8605/17 од 28.12.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 007375677 издат од ПС Луча-
ни на име Алемпијевић Марко, Лучани, Лучани.  02/000841/18

Решењем ПС Лучани број 27-9297/17 од 08.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 006891146 издат од ПС Луча-
ни на име Драгослав Петровић, Лучани, Лучани.  02/000842/18

Решењем ПС Алексинац број 27-3-18 од 15.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010998201 издат од ПУ Ниш 
на име Урошевић Анђа, Житковац, Ниш.  02/000843/18

Решењем ПС Рача број 27-10-18-3 од 22.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 011796005 издат од ПУ Крагује-
вац на име Тодоровић Милош, Мирашевац, Рача.  02/000844/18

Решењем ПУ Лесковац број 27-375/18-1 од 18.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 013187355 издат од ПУ 
Лесковац на име Салимовић Данијел, Лесковац, Лесковац.  

02/000845/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-20 од 16.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012009520 издат од ПУ 
Јагодина на име Медић Лазар, Крагујевац, Крагујевац.  

02/000846/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-23 од 18.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 0130330127 издат од ПУ 
Крагујевац на име Стевановић Бојан, Крагујевац, Крагујевац.  

02/000847/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-7 од 15.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011297468 издат од ПУ Крагу-
јевац на име Марковић Ана, Крагујевац, Крагујевац.  

02/000848/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-9 од 16.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 010133108 издат од ПУ Крагу-
јевац на име Медић Марија, Крагујевац, Крагујевац.  

02/000849/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-22 од 17.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 008387575 издат од ПУ 
Крагујевац на име Танасијевић Марија, Крагујевац, Крагујевац.  

02/000850/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-21 од 16.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 01295768 издат од ПУ 
Крагујевац на име Маринковић Стефан, Крагујевац, Крагујевац.  

02/000851/18
Решењем ПУ Чачак број 27-8-18 од 16.01.2018. проглашава 

се неважећим пасош број 00822008 издат од ПУ Чачак на име 
Марија Вукајловић, Крагујевац, Крагујевац.  02/000852/18

Решењем ПУ Чачак број 27-8-18 од 16.01.2018. проглашава 
се неважећим пасош број 008220008 издат од ПУ Чачак на име 
Марија Вукајловић, Чачак, Чачак.  02/000853/18

Решењем ПС Ковачица број 27-1-2/18 од 09.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011478490 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Петровић Негован, Црепаја, Ковачица.  

02/000854/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-7955/17 од 07.12.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 012723643 издат од ПУ Леско-
вац на име Стаменковић Данијела, Прилепац, Власотинце.  

02/000855/18
Решењем ПС Сечањ број 27-16-1 од 17.01.2018. проглаша-

ва се неважећим пасош број 012302432 издат од ПУ Зрењанин 
на име Думитру Анита, Сутјеска, Сечањ.  02/000856/18

Решењем ПУ Шабац број 27-4520/2048 од 16.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 8286248 издат од ПУ Шабац 
на име Бегановић Славиша, Ликодра, Крупањ.  02/000857/18

Решењем ПС Свилајнац број 27-420/2018 од 16.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 00413264827 издат од ПУ 
Јагодина на име Ракић Слободан, Ликодра, Крупањ.  

02/000858/18
Решењем ПС Свилајнац број 27-360/18 од 16.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013264827 издат од ПУ Јаго-
дина на име Ракић Слободан, Радошин, Свилајнац.  02/000859/18

Решењем ПС Неготин број 27-06/18-1 од 17.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012176648 издат од ПУ Бор на 
име Станковић Александар, Неготин, Неготин.  02/000860/18

Решењем ПС Параћин број 27-55-2018 од 18.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011861090 издат од ПУ Јаго-
дина на име Витановић Милош, Параћин, Параћин.  

02/000861/18
Решењем ПС Тутин број 27-8591/17 од 28.12.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 012945309 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Селимовић Мевљудин, Потреб, Параћин.  

02/000862/18
Решењем ПС Тутин број 27-8574/17 од 28.12.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 009609407 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Гусинац Муамер, Долово, Тутин.  02/000863/18

Решењем ПС Тутин број 27-8572-17 од 28.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 007018119 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Хазбија Булић, Тутин, Тутин.  02/000864/18

Решењем ПС Тутин број 27-8594/17 од 28.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 010866811 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Чуљевић Мелиса, Детане, Тутин.  02/000865/18

Решењем ПС Тутин број 27-8441/17 од 27.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 010825217 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Митхат Гусинац, Тутин, Тутин.  02/000866/18

Решењем ПС Тутин број 27-8632/17 од 29.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 009032712 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Хаџић Вихад, Дубово, Тутин.  02/000867/18

Решењем ПС Тутин број 27-8553/17 од 28.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 012837102 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Ризвановић Ризах, Јабланица, Тутин.  02/000868/18

Решењем ПС Тутин број 27-8439/17 од 27.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 013122817 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Хајриз Зиљкић, Ораша, Тутин.  02/000869/18

Решењем ПС Тутин број 27-8663/17 од 29.12.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 010604211 издат од ПУ Београд 
на име Бејтовић Шефћет, Дубово, Тутин.  02/000870/18

Решењем ПС Тутин број 27-8483/17 од 26.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 010072016 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Таљевић Мелиха, Кониче, Тутин.  02/000871/18

Решењем ПС Тутин број 27-3387/17 од 25.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 012926002 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Јусуфовић Сулејман, Тутин, Тутин.  02/000872/18

Решењем ПС Тутин број 27-8468/17 од 26.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 01119007 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Друштинац Амра, Пружањ, Тутин.  02/000873/18

Решењем ПС Тутин број 27-8390/17 од 25.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 009242961 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Нуровић Адем, Смолућа, Тутин.  02/000874/18

Решењем ПС Тутин број 27-8067/17 од 15.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 008477205 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Хаџибулић Дамир, Суви До, Тутин.  02/000875/18

Решењем ПС Тутин број 27-7860/17 од 04.12.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 011844509 издат од ПУ Београд 
на име Зилкић Аднан, Ораше, Тутин.  02/000876/18

Решењем ПУ Смедерево број 27-28/2018 од 23.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 010380360 издат од ПУ 
Смедерево на име Булајић Немања, Смедерево, Смедерево.  

02/000877/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-21-18 од 23.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011486977 издат од ПУ Сме-
дерево на име Куртеши Алија, Смедерево, Смедерево.  

02/000878/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-144/17 од 24.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 010032166 издат од ПУ Сме-
дерево на име Ракић Љиљана, Смедерево, Смедерево.  

02/000879/18
Решењем ПС Нова Црња број 04-27-31/18 од 16.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012693429 издат од ПС 
Нова Црња на име Лакатош Олгица, Нова Црња, Нова Црња.  

02/000880/18
Решењем ПУ Панчево број 27/1-11-2018 од 16.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012545045 издат од ПУ 
Панчево на име Савић дејан, Панчево, Панчево.  02/000881/18

Решењем ПУ Панчево број 27/1-10/2018 од 08.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 0093622182 издат од ПУ 
Панчево на име Миладиновић Горан, Панчево, Панчево.  

02/000882/18
Решењем ПУ Панчево број 27/1-8/2018 од 12.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012918929 издат од ПУ Пан-
чево на име Пеић Милош, Панчево, Панчево.  02/000883/18

Решењем ПУ Панчево број 27/1-5/18 од 09.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012769018 издат од ПУ Панчево 
на име Стефановић Александар, Панчево, Панчево.  

02/000884/18
Решењем ПУ Панчево број 27/1-7/18 од 11.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 008337419 издат од ПУ Панчево 
на име Вуковић Марина, Панчево, Панчево.  02/000885/18

Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-4/18 од 23.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 0119214442 издат од ПУ Ужи-
це на име Павловић Слободанка, Ужице, Ужице.  02/000886/18

Решењем 27-592/18-1 број 27-592/18-1 од 23.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011340405 издат од ПУ Ша-
бац на име Трнинић Ранко, Мајур, Шабац.  02/000887/18

Решењем 14 207-44-1-18 број ПС Чока од 23.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008585566 издат од ПУ Нови 
Сад на име Винце Давид, Врбица, Чока.  02/000888/18

Решењем ПС Житиште број 04-27-1-18 од 19.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012717339 издат од ПУ Зре-
њанин на име Тот Тибор, Српски Итебеј, Житиште.  

02/000889/18
Решењем ПС Житиште број 04-27-2/18 од 19.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011442830 издат од ПУ Зре-
њанин на име Зубовић Роса, Српски Итебеј, Житиште.  

02/000890/18
Решењем ПС Трстеник број 27-1-6-18 од 23.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011392903 издат од ПС Трсте-
ник на име Даниловић Димитрије, Трстеник, Трстеник.  

02/000891/18
Решењем ПС Мало Црниће број 27-4-2018 од 17.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 007826111 издат од ПУ По-
жаревац на име Стокић Слађана, Мало Црниће, Мало Црниће.  

02/000892/18
Решењем ПС Мало Црниће број 27-3-2018 од 17.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 011273070 издат од ПУ 
Пожаревац на име Стојадиновић Милош, Кула, Мало Црниће.  

02/000893/18
Решењем ПС Рума број 27.3-11/2018 од 18.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 08220885 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Радић Чедомир, Рума, Рума.  02/000894/18

Решењем ПС Рума број 27.3-8/2018 од 12.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 013127917 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Крстевски Анка, Кленак, Рума.  02/000895/18

Решењем ПС Рума број 27..3-7/2018 од 12.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012703420 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Драгутиновић Владица, Краљевци, Рума.  

02/000896/18

Решењем ПС Рума број 27.3-9/2018 од 16.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 010422699 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Јовичић Бранко, Добринци, Рума.  

02/000897/18
Решењем ПС Рума број 27.3-10/2018 од 17.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 010338969 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Бошковић Предраг, Рума, Рума.  02/000898/18

Решењем ПС Алибунар број 27-577/18-5 од 22.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012620485 издат од ПУ 
Панчево на име Ђоровић Лејла, Банатски Карловац, Алибунар.  

02/000899/18
Решењем ПУ Пожаревац број 27-7/2018 од 19.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 010599145 издат од ПУ 
Крушевац на име Цвијић Бранко, Кленовик, Пожаревац.  

02/000900/18
Решењем ПУ Пожаревац број 27-8-2018 од 19.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012712745 издат од ПУ 
Пожаревац на име Сандуловић Ана, Пожаревац, Пожаревац.  

02/000901/18
Решењем ПС Осечина број 27-622/18 од 23.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008274792 издат од ПУ Ваље-
во на име Васиљевић Ненад, Осечина, Осечина.  02/000902/18

Решењем ПС Мерошина број 1/18 од 23.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 007672859 издат од ПУ Ниш на 
име Перић Владица, Јовановац, Мерошина.  02/000903/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-34/18 од 22.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011827163 издат од ПУ Нови 
Сад на име Червенка Едмунд, Ветерник, Нови Сад.  

02/000904/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-38/18 од 22.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011451875 издат од ПУ Нови 
Сад на име Змијанац Дејан, Руменка, Нови Сад.  02/000905/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-36/18 од 22.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012925459 издат од ПУ Нови 
Сад на име Епифанић Стојадинови Нада, Нови Сад, Нови Сад.  

02/000906/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-41/18 од 23.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012871592 издат од ПУ Нови 
Сад на име Ћирић Немања, Нови Сад, Нови Сад.  02/000907/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-43/18 од 23.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011761640 издат од ПУ Нови 
Сад на име Матић Душан, Нови Сад, Нови Сад.  02/000908/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-42/18 од 23.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008411329 издат од ПУ Нови 
Сад на име Павловић Биљана, Нови Сад, Нови Сад.  

02/000909/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-40/18 од 23.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 010246016 издат од ПУ Нови 
Сад на име Ђорђевић Стефан, Ветерник, Ветерник.  

02/000910/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-37/18 од 22.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008879236 издат од ПУ Нови 
Сад на име Остојић Марија, Сремска Каменица, Сремска Каме-
ница.  02/000911/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-379/18 од 22.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011957199 издат од ПУ Нови 
Сад на име Љушај Кораб, Нови Сад, Нови Сад.  02/000912/18

Решењем ПУ Ниш број 27/18 од 26.01.2018. проглашава се 
неважећим пасош број 011902247 издат од ПУ Ниш на име Ајда-
ревић Ален, Ниш, Ниш.  02/000913/18

Решењем ПУ Смедерево - ПС Смедеревска Паланка број 
27-96/2016 од 20.12.2016. проглашава се неважећим пасош број 
012076652 издат од ПУ Смедерево на име Ђорђевић Тереза, 
Придворице, Смедеревска Паланка.  02/000914/18

Решењем ПУ Смедерево број 27-112/17 од 16.11.2017. 
проглашава се неважећим пасош број 012161980 издат од ПУ 
Смедерево на име Ђурђевић Анастасија, Смедеревска Паланка, 
Смедеревска Паланка.  02/000915/18

Решењем ПУ Суботица број 27.1-9/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011826220 издат од ПУ Субо-
тица на име Стантић Златко, Суботица, Суботица.  02/000916/18

Решењем ПУ Суботица број 27.1-10/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012711526 издат од ПУ Субо-
тица на име Коломпар Розалија, Суботица, Суботица.  

02/000917/18
Решењем ПУ Суботица број 27.1-11/18 од 25.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011391971 издат од ПУ Субо-
тица на име Мунћан Мишо, Суботица, Суботица.  02/000918/18

Решењем ПУ Суботица број 27.1-12/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011642488 издат од Координа-
ционе управе на име Муса Сами, Суботица, Суботица.  

02/000919/18
Решењем ПУ Суботица број 27.1-13/18 од 25.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013000381 издат од ПУ Субо-
тица на име Гаши Рандо, Суботица, Суботица.  02/000920/18

Решењем ПУ Суботица број 27.1-14/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007739973 издат од ПУ Субо-
тица на име Szam Attila, Суботица, Суботица.  02/000921/18

Решењем ПУ Краљево број 27-1-17/2017 од 22.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012209756 издат од ПУ 
Краљево на име Денић Матеја, Краљево, Краљево.  02/000922/18

Решењем ПУ Краљево број 27-1-19/2017 од 22.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 013190631 издат од ПУ 
Краљево на име Никачевић Ненад, Краљево, Краљево.  

02/000923/18
Решењем ПУ Краљево број 27-1-18/2017 од 22.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008205160 издат од ПУ Краље-
во на име Божић Данијела, Краљево, Краљево.  02/000924/18

Решењем ПУ Краљево број 27-1-232/17 од 13.11.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 007183349 издат од ПУ Кра-
љево на име Балтић Иван, Матаруге, Краљево.  02/000925/18

Решењем ПУ Краљево број 27-1-16/2017 од 22.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 008980375 издат од ПУ 
Краљево на име Петровић Предраг, Краљево, Краљево.  

02/000926/18
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Решењем ПУ Краљево број 27-1-14/2017 од 19.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 008309115 издат од ПУ 
Краљево на име Бачевић Александра, Жича, Краљево.  

02/000927/18
Решењем ПУ Краљево број 27-1-15/2017 од 19.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 011068713 издат од ПУ 
Краљево на име Симић Јелена, Краљево, Краљево.  02/000928/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-35/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010434825 издат од ПУ Зре-
њанин на име Шарбан Светлана, Арадац, Зрењанин.  

02/000929/18
Решењем ПУ Зрењанин број 27-535/18 од 25.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008871123 издат од ПУ Зре-
њанин на име Новаковић Живан, Перлез, Зрењанин.  

02/000930/18
Решењем ПУ Зрењанин број 27-444/18 од 25.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011765546 издат од ПУ Зре-
њанин на име Николић Драган, Ботош, Зрењанин.  02/000931/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-445/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009401840 издат од ПУ Зре-
њанин на име Михајловић Татјана, Клек, Зрењанин.  

02/000932/18
Решењем ПУ Зрењанин број 27-204/18 од 25.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013176214 издат од ПУ Зре-
њанин на име Марковић Жељко, Стајићево, Зрењанин.  

02/000933/18
Решењем ПУ Зрењанин број 27-72/18 од 25.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 007207775 издат од ПУ Зре-
њанин на име Бенгин Бранислав, Меленци, Зрењанин.  

02/000934/18
Решењем ПУ Зрењанин број 27-40/18 од 25.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 007043834 издат од ПУ Зре-
њанин на име Стан Ђурђевка, Ечка, Зрењанин.  02/000935/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-51/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010671785 издат од ПУ Ки-
кинда на име Шаини Зечије, Зрењанин, Зрењанин.  02/000936/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-53/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010671788 издат од ПУ Ки-
кинда на име Шахини Алмира, Зрењанин, Зрењанин.  

02/000937/18
Решењем ПУ Зрењанин број 27-54/18 од 25.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 010671787 издат од ПУ Ки-
кинда на име Шаини Алдин, Зрењанин, Зрењанин.  02/000938/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-84/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 006801187 издат од ПУ Зре-
њанин на име Кепић Љубиша, Зрењанин, Зрењанин.  

02/000939/18
Решењем ПУ Зрењанин број 27-183/18 од 25.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008404302 издат од ПУ Зре-
њанин на име Скоко Марија, Зрењанин, Зрењанин.  02/000940/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-184/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007136030 издат од ПУ Зре-
њанин на име Чабак Предраг, Зрењанин, Зрењанин.  

02/000941/18
Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-9 од 23.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 009072710 издат од ПУ 
Београд на име Дарабош Атила, Сомбор, Сомбор.  02/000942/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-485/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013191701 издат од ПУ Зре-
њанин на име Кеврешан Лана, Зрењанин, Зрењанин.  

02/000943/18
Решењем ПУ Зрењанин број 27-621/18 од 25.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013210358 издат од ПУ Зре-
њанин на име Раду Лаза, Зрењанин, Зрењанин.  02/000944/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-623/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013182323 издат од ПУ Зре-
њанин на име Чутурилов Јелена, Зрењанин, Зрењанин.  

02/000945/18
Решењем ПС Алибунар број 27-379/18-3 од 16.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 009084746 издат од ПУ 
Панчево на име Улман Данијел, Николинци, Николинци.  

02/000946/18
Решењем ПУ Смедерево - ПС Смедеревска Паланка број 

27-17/2017 од 06.03.2017. проглашава се неважећим пасош број 
010584395 издат од ПУ Београд на име Савић Наталија, Азања, 
Смедеревска Паланка.  02/000947/18

Решењем ПС Кучево број 27-16/16 од 20.09.2016. прогла-
шава се неважећим пасош број 010279941 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Вељковић Душан, Бродица, Кучево.  02/000948/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-52/18 од 29.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011370904 издат од ПУ Нови 
Сад на име Алексић Маринко, Нови Сад, Нови Сад.  

02/000949/18
Решењем ПУ Сремска Митровица - ПС Инђија број 27.2-

8/2018 од 01.02.2018. проглашава се неважећим пасош број 
011356991 издат од ПУ Сремска Митровица на име Ненадовска 
Златица, Инђија, Инђија.  02/000950/18

Решењем ПУ Пожаревац - ПС Кучево број 27-22/17 од 
29.06.2017. проглашава се неважећим пасош број 007428469 из-
дат од ПУ Пожаревац на име Пупазић Ненад, Кучево, Кучево.  

02/000951/18
Решењем ПС Кучево број 27-9/17 од 21.04.2017. проглаша-

ва се неважећим пасош број 009504595 издат од ПУ Београд на 
име Драгановић Данијела, Бродица, Кучево.  02/000952/18

Решењем ПС Кучево број 27-33/17 од 04.09.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 009012104 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Пауновић Цвета, Кучево, Кучево.  02/000953/18

Решењем ПС Кучево број 27-20/17 од 24.06.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 007806704 издат од ПУ Београд 
на име Попић Радица, Кучево, Кучево.  02/000954/18

Решењем ПУ Краљево број 27-1-180/2017 од 08.09.2017. 
проглашава се неважећим пасош број 012509847 издат од ПУ 
Краљево на име Марић Душан, Краљево, Краљево.  

02/000955/18

Решењем ПУ Ниш број 03/28/5/1 32/18 од 02.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011100678 издат од ПУ Ниш на 
име Стојановић Наташа, Нишка бања, Нишка Бања.  02/000956/18

Решењем ПУ Чачак број 27-15/18 од 29.01.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 013296211 издат од ПУ Чачак на 
име Јелић Миломир, Чачак, Чачак.  02/000957/18

Решењем ПУ Шабац број 27-690-18-1 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012532999 издат од ПУ Ша-
бац на име Милошевић Огњен, Шабац, Шабац.  02/000958/18

Решењем ПУ Шабац број 27-689/18-1 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 01253000 издат од ПУ Шабац 
на име Милошевић Емилија, Шабац, Шабац.  02/000959/18

Решењем ПС Аранђеловац број 27-691/18 од 25.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 008058081 издат од ПУ 
Крагујевац на име Лукић Катарина, Аранђеловац, Аранђеловац.  

02/000960/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-27 од 25.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 011857847 издат од ПУ 
Крагујевац на име Радисављевић Дарко, Крагујевац, Крагујевац. 

 02/000961/18
Решењем ПУ Краљево број 27-1-23/17 од 17.02.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 009195360 издат од ПУ Кра-
љево на име Матић Предраг, Краљево, Краљево.  02/000962/18

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-30 од 29.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012846040 издат од ПУ 
Крагујевац на име Јеремић Јасмина, Крагујевац, Крагујевац.  

02/000963/18
Решењем ПУ Пожаревац број 27-2688/17 од 08.05.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 007726362 издат од ПУ 
Пожаревац на име Стефановић Наташа, Пожаревац, Пожаревац.  

02/000964/18
Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-653-2018 од 

25.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 0118144164 из-
дат од ПУ Сремска Митровица на име Јовановић Јасна, Модран, 
Мачванска Митровица.  02/000965/18

Решењем ПУ Пожаревац број 27-3516/17 од 09.06.2017. 
проглашава се неважећим пасош број 012259099 издат од ПУ 
Пожаревац на име Ђорђевић Славиша, Ореовица, Жабари.  

02/000966/18
Решењем ПС Бујановац број 229-18-18 од 29.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 009181646 издат од ПУ Врање 
на име Исеновић Тамер, Велики Трновац, Бујановац.  

02/000967/18
Решењем ПС Кучево број 27-18/17 од 24.06.2017. прогла-

шава се неважећим пасош број 011896082 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Костић Сасцха, Пожаревац, Пожаревац.  

02/000968/18
Решењем ПС Бољевац број 27-5-18 од 29.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 012970693 издат од ПС Бољевац 
на име Илић Сузана, Бољевац, Бољевац.  02/000969/18

Решењем ПУ Лесковац број 27-604-18-1 од 24.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012837078 издат од ПУ 
Лесковац на име Бћировић Денис, Лесковац, Лесковац.  

02/000970/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-779-18 од 30.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 010386692 издат од ПУ Леско-
вац на име Николић Наташа, Шумане, Лесковац.  02/000971/18

Решењем ПС Инђија број 27.2-6-2018 од 26.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007348452 издат од ПУ Срем-
ска Митровица на име Јеличић Милан, Љуково, Инђија.  

02/000972/18
Решењем ПС Инђија број 27.2-7-2018 од 29.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011231157 издат од ПУ Срем-
ска Митровица на име Момчиловић Драган, Инђија, Инђија.  

02/000973/18
Решењем ПС Нови Бечеј број 04-27-4/18 од 19.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 009020722 издат од ПУ 
Нови Сад на име Керкез Бошко, Нови Бечеј, Нови Бечеј.  

02/000974/18
Решењем ПС Нови Бечеј број 04-27-3-18 од 19.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 10844245 издат од ПУ Зре-
њанин на име Керкез Гордана, Нови Бечеј, Нови Бечеј.  

02/000975/18
Решењем ПУ Суботица број 27.1-17-18 од 31.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012872629 издат од ПУ Субо-
тица на име Ивковић Ивандекић Марко, Бајмок, Бајмок.  

02/000976/18
Решењем ПУ Суботица број 27.1-16-18 од 30.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013014934 издат од ПУ Субо-
тица на име Ковач Наташа, Чантавир, Чантавир.  02/000977/18

Решењем ПУ Суботица број 27.1-15/18 од 30.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008148794 издат од ПУ Субо-
тица на име Рухани Џељана, Суботица, Суботица.  02/000978/18

Решењем ПУ Пожаревац број 27-14/14-К од 19.05.2014. 
проглашава се неважећим пасош број 008478727 издат од ПУ 
Пожаревац на име Обрадовић Радован, Бродица, Кучево.  

02/000979/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-341/16 ДКП од 08.12.2016. 

проглашава се неважећим пасош број 010546196 издат од ПУ 
Београд на име Софронијевић Драгица, Враново, Враново.  

02/000980/18
Решењем ПУ Пожаревац број 27-5/18 од 24.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 007353968 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Обрадовић Драган, Кнежице, Петровац на Млави.  

02/000981/18
Решењем ПУ Пожаревац број 27-8407/16 од 30.11.2016. 

проглашава се неважећим пасош број 011262197 издат од ПУ 
Београд на име Милановић Горана, Ореовица, Жабари.  

02/000982/18
Решењем ПС Рача број 27-10-18-4 од 26.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 009590706 издат од ПУ Крагује-
вац на име Марјановић Дражен, Рача, Рача.  02/000983/18

Решењем ПУ Чачак број 27-12-18 од 29.01.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 01150764 издат од ПУ Чачак на име 
Стевановић Драган, Чачак, Чачак.  02/000984/18

Решењем ПУ Чачак број 27-13/18 од 29.01.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 013209149 издат од ПУ Чачак на 
име Радошевић Мира, Љубић, Чачак.  02/000985/18

Решењем ПС Кладово број 27-4-2017 од 29.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010672053 издат од ПС Кла-
дово на име Јоцић Ибрица, Кладово, Кладово.  02/000986/18

Решењем ПС Жабари број 27-123/18-51 од 05.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012903840 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Јовановић Милица, Александровац, Жабари.  

02/000987/18
Решењем ПУ Шабац број 27-951/18-1 од 07.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 010287910 издат од ПУ Ваље-
во на име Вујичић Зорица, Мачвански Причиновић, Мачвански 
Причиновић.  02/000988/18

Решењем ПС Соко Бања број 27-1-11/18 од 01.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 007941422 издат од ПУ 
Зајечар на име Савић Бистрица, Соко Бања, Соко Бања.  

02/000989/18
Решењем ПУ Пожаревац број 27-239/18 од 23.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 011562765 издат од ПУ 
Пожаревац на име Јеремић Јанковић Мартин, Породин, Жабари.  

02/000990/18
Решењем ПС Бечеј број 27-6-1-2018 од 18.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 011070954 издат од ПУ Нови Сад 
на име Штајфер Ерка, Бечеј, Бечеј.  02/000991/18

Решењем ПС Алибунар број 27-704/18-6 од 26.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012657623 издат од ПУ 
Панчево на име Данијел Шајин, Иланџа, Алибунар.  

02/000992/18
Решењем ПС Неготин број 27-4198/16-1 од 04.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 0104967769 издат од ПУ 
Београд на име Калиновић Кристина, Прахово, Неготин.  

02/000993/18
Решењем ПС Неготин број 27-3986/16-1 од 22.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 010602701 издат од ПУ 
Београд на име Андријевић Горан, Михајловац, Неготин.  

02/000994/18
Решењем ПС Неготин број 27-4199/16-1 од 28.09.2016. 

проглашава се неважећим пасош број 011776182 издат од ПУ 
Бор на име Калиновић Викторија, Прахово, Прахово.  

02/000995/18
Решењем ПС Неготин број 27-335/16 од 04.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 007912796 издат од ПУ Бео-
град на име Бугариновић Јелена, Буковча, Неготин.  

02/000996/18
Решењем ПС Неготин број 27-564/14 од 05.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008663220 издат од ПУ Бор на 
име Стојкић Предраг, Самариновац, Неготин.  02/000997/18

Решењем ПС Неготин број 27-140/14 од 21.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009859422 издат од ПУ Бео-
град на име Јовановић Вишан, Малајница, Неготин.  

02/000998/18
Решењем ПС Неготин број 27-1825/17-1 од 16.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012900158 издат од ПУ 
Бор на име Божиновић Ана, Јабуковац, Неготин.  02/000999/18

Решењем ПС Неготин број 27-1110/17-1 од 27.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 007907769 издат од ПУ 
Београд на име Калиновић Драгутин, Јабуковац, Неготин.  

02/001000/18
Решењем ПС Неготин број 27-146/16-1 од 17.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 010554700 издат од ПУ Бео-
град на име Тодоровић Веселинка, Брестовац, Неготин.  

02/001001/18
Решењем ПС Неготин број 27-345/14 од 13.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011286082 издат од ПУ Бор на 
име Радуловић Синкић, Милошево, Неготин.  02/001002/18

Решењем ПС Неготин број 27-07/18-1 од 23.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013192909 издат од ПУ Бор на 
име Илић Ненад, Неготин, Неготин.  02/001003/18

Решењем ПС Неготин број 27-08/18-1 од 24.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009774195 издат од ПУ Бор на 
име Лучић Мирослав, Неготин, Неготин.  02/001004/18

Решењем ПУ Јагодина број 27-732/18 од 29.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009929372 издат од ПУ Јаго-
дина на име Радојевић Милован, Јагодина, Јагодина.  

02/001005/18
Решењем ПУ Панчево број 27/1-4/18 од 05.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 011740440 издат од ПУ Панчево 
на име Маневски Јован, Панчево, Панчево.  02/001006/18

Решењем ПУ Крушевац број 27-17/18 од 24.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009312013 издат од ПУ Крушевац 
на име Николић Звездан, Крушевац, Крушевац.  02/001007/18

Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-7/18 од 12.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 008998832 издат од ПУ 
Крушевац на име Милановић Оливера, Крушевац, Крушевац.  

02/001008/18
Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-6/18 од 12.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 008820824 издат од ПУ 
Крушевац на име Миливојевић Милош, Пакашница, Крушевац.  

02/001009/18
Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-5/18 од 08.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012506308 издат од ПУ 
Крушевац на име Јовановић Оливера, Крушевац, Крушевац.  

02/001010/18
Решењем ПУ Крушевац број 27-4/18 од 08.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 012506306 издат од ПУ Круше-
вац на име Јовановић Кристијан, Крушевац, Крушевац.  

02/001011/18
Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-3/18 од 08.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012073931 издат од ПУ Кру-
шевац на име Савић Мина, Крушевац, Крушевац.  02/001012/18

Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-2/18 од 08.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012980117 издат од ПУ 
Крушевац на име Мијајловић Горан, Крушевац, Крушевац.  

02/001013/18
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Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-1/18 од 08.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 011491406 издат од ПУ 
Крушевац на име Јеремић Никола, Пепељевац, Крушевац.  

02/001014/18
Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-8/18 од 16.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 008091350 издат од ПУ 
Крушевац на име Милићевић Жаклина, Крушевац, Крушевац.  

02/001015/18
Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-13/18 од 

22.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 009291746 
издат од ПУ Крушевац на име Митровић Милорад, Крушевац, 
Крушевац.  02/001016/18

Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-14/18 од 22.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011037543 издат од ПУ 
Крушевац на име Петровић Бета, Крушевац, Крушевац.  

02/001017/18
Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-9/18 од 18.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012994362 издат од ПУ 
Крушевац на име Миленковић Данијела, Лукавац, Крушевац.  

02/001018/18
Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-10/18 од 

19.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 010582390 
издат од ПУ Београд на име Јовић Бранислава, Мешево, Круше-
вац.  02/001019/18

Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-11/18 од 
19.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 009393221 
издат од ПУ Крушевац на име Миленковић Милош, Рибарска 
Бања, Крушевац.  02/001020/18

Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-15/18 од 
22.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 011270217 из-
дат од ПУ Крушевац на име Аврамовић Марица, Шашиловац, 
Крушевац.  02/001021/18

Решењем ПУ Крушевац број 03/26/5-27-16/18 од 
23.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 008738316 
издат од ПУ Крушевац на име Дебељаковић Никола, Капиџија, 
Крушевац.  02/001022/18

Решењем ПУ Ниш број 43/18 од 09.02.2018. проглашава се 
неважећим пасош број 010634243 издат од ПУ Ниш на име Ђо-
ђевић Миленко, Ниш, Ниш.  02/001023/18

Решењем ПУ Врање - ПС Прешево број 27-133/18 од 
31.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 008116135 из-
дат од ПУ Врање на име Maliqi Dibran, Прешево, Прешево.  

02/001024/18
Решењем ПУ Врање - ПС Прешево број 27-134/18 од 

31.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 007604286 из-
дат од ПУ Врање на име Kamberi Bardhyl, с. Ораовица, Прешево. 

 02/001025/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-201/17 од 08.08.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 011535037 издат од ПУ Сме-
дерево на име Марковић Драган, Лугавчина, Лугавчина.  

02/001026/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-200/17 од 08.08.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 011295414 издат од ПУ Сме-
дерево на име Крговић Милица, Луњевац, Луњевац.  

02/001027/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-146-ДКП/17 од 30.06.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 008696847 издат од ПУ 
Смедерево на име Васић Душан, Смедерево, Смедерево.  

02/001028/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-83-ДКП/17 од 12.04.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 007980391 издат од ПУ 
Смедерево на име Ивановић Синиша, Мала Крсна, Мала Крсна.  

02/001029/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-37/17-ДКП од 13.02.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 009230678 издат од ПУ 
Смедерево на име Лукић Катарина, Осипаоница, Осипаоница.  

02/001030/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-205/17 од 14.08.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 009611141 издат од ПУ Сме-
дерево на име Миловановић Милан, Лугавчина, Лугавчина.  

02/001031/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-25/17-ДКП од 06.02.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 011081998 издат од ПУ 
Београд на име Маринковић Милева, Лугавчина, Лугавчина.  

02/001032/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-245/17-ДКП од 13.09.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 007945168 издат од ПУ 
Смедерево на име Костић Слободан, Сараорци, Сараорци.  

02/001033/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-165 од 16.04.2014. прогла-

шава се неважећим пасош број 009877139 издат од ПУ Београд на 
име Маринковић Бисерка, Осипсоница, Смедерево.  02/001034/18

Решењем ПУ Смедерево број 27-269/16-ДКП од 
20.09.2016. проглашава се неважећим пасош број 008726373 
издат од ПУ Смедерево на име Кониг /König/ Драгица, Мала Кр-
сна, Мала Крсна.  02/001035/18

Решењем ПУ Смедерево број 27-287/16-ДКП од 
07.10.2016. проглашава се неважећим пасош број 012265950 из-
дат од ПУ Смедерево на име Краљевић Марио-Марко, Смедере-
во, Смедерево.  02/001036/18

Решењем ПУ Смедерево број 27-111 од 14.03.2014. прогла-
шава се неважећим пасош број 010007445 издат од ПУ Београд 
на име Марковић Златко, Смедерево, Смедерево.  02/001037/18

Решењем ПУ Сремска Митровица - ПС Стара Пазова број 
27.2-87/17 од 07.12.2017. проглашава се неважећим пасош број 
011795741 издат од ПУ Сремска Митровица на име Живковић 
Слободан, Стара Пазова, Стара Пазова.  02/001038/18

Решењем ПС Стара Пазова број 27.21-4/18 од 23.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 010445742 издат од ПУ 
Сремска Митровица на име Јовановић Милан, Стара Пазова, 
Стара Пазова.  02/001039/18

Решењем ПУ Смедерево број 27-25-2018 од 31.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011560486 издат од ПУ 
Смедерево на име Лошић Милош, Смедерево, Смедерево.  

02/001040/18

Решењем ПУ Смедерево број 27-26-2018 од 31.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 009269069 издат од ПУ 
Смедерево на име Јовић Дарко, Смедерево, Смедерево.  

02/001041/18
Решењем ПС Стара Пазова број 27.2-93/17 од 26.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 0113477903 издат од ПУ 
Сремска Митровица на име Ђикановић Ненад, Нови Бановци, 
Нови Бановци.  02/001042/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-777/18 од 30.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011314371 издат од ПУ Зре-
њанин на име Чанчар Јована, Зрењанин, Зрењанин.  

02/001043/18
Решењем ПУ Зрењанин број 27-762/18 од 30.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013010069 издат од ПУ Зре-
њанин на име Богдановић Жељко, Зрењанин, Зрењанин.  

02/001044/18
Решењем ПУ Шабац број 27-768/17 од 30.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 012792992 издат од ПУ Шабац на 
име Алимпић Урош, Стража, Лозница.  02/001045/18

Решењем ПС Рума број 27.3-13/2018 од 22.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 007918733 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Сибинчић Војислав, Рума, Рума.  

02/001046/18
Решењем ПС Рума број 27.3-12/2018 од 19.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 012544225 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Митровић Љиљана, Рума, Рума.  

02/001047/18
Решењем ПС Рума број 27.3-14/2018 од 23.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 012176497 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име јаношевић Младен, Кленак, Рума.  

02/001048/18
Решењем ПС Рума број 27.3-15/2018 од 29.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 010635220 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Миковић Илија, Мали Радинци, Мали Радинци.  

02/001049/18
Решењем ПС Рума број 27.3-18/2018 од 29.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 008752273 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Јовановић Горан, Рума, Рума.  02/001050/18

Решењем ПС Жагубица број 27-1-2018 од 29.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011721273 издат од ПУ Шабац 
на име Јовановић Сандра, Жагубица, Жагубица.  02/001051/18

Решењем ПС Шид број 274-654/18 од 24.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 013174075 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Косановић Душко, Шид, Шид.  02/001052/18

Решењем ПУ Лесковац број 27-607/18-1 од 25.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 0128050254 издат од ПУ 
Лесковац на име Стојковић Озренка, Лесковац, Лесковац.  

02/001053/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-736/18-1 од 29.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 011534069 издат од ПУ 
Лесковац на име Станковић Живојин, Лесковац, Лесковац.  

02/001054/18
Решењем ПС Рума број 27.3-16/2018 од 29.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 008919236 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Николић Бранко, Стејановци, Стејановци.  

02/001055/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-662/18-1 од 29.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 010394839 издат од ПУ 
Лесковац на име Арсовић Никола, Лесковац, Лесковац.  

02/001056/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-605/18-1 од 25.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 011198082 издат од ПУ 
Лесковац на име Стојковић Мирослав, Лесковац, Лесковац.  

02/001057/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-648/18-1 од 24.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 008107448 издат од ПУ 
Лесковац на име Ракић Миљан, Лесковац, Лесковац.  

02/001058/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-608/18-1 од 25.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 008701628 издат од ПУ 
Лесковац на име Јашаревић Суљуман, Лесковац, Лесковац.  

02/001059/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-2/18 од 18.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 011819687 издат од ПУ Лесковац 
на име Цветковић Драган, Лесковац, Лесковац.  02/001060/18

Решењем ПУ Пожаревац број 27-9/2018 од 29.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011569768 издат од ПУ 
Пожаревац на име Латиновић Драгана, Речица, Пожаревац.  

02/001061/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-610/18-1 од 25.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 009247316 издат од ПУ 
Лесковац на име Јашаревић Ружица, Лесковац, Лесковац.  

02/001062/18
Решењем ПУ Шабац број 27-661/18-1 од 25.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011608690 издат од ПУ Ша-
бац на име Симић Драган, Шабац, Шабац.  02/001063/18

Решењем ПУ Лесковац број 27-614/18-1 од 29.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 007660317 издат од ПУ 
Лесковац на име Schwaninger Dajana, Лесковац, Лесковац.  

02/001064/18
Решењем ПУ Шабац број 27-726/18-1 од 29.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 006959404 издат од ПУ Ша-
бац на име Кулезић Рада, Мачвански Причиновић, Шабац.  

02/001065/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-376/18-1 од 18.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 011605228 издат од ПУ 
Лесковац на име Стојановић Стана, Граово, Лесковац.  

02/001066/18
Решењем ПУ Шабац број 27-741/18-1 од 29.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013226556 издат од ПУ Ша-
бац на име Пантелић Младен, Добрић, Шабац.  02/001067/18

Решењем ПУ Лесковац број 27-637/18-1 од 25.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 013012255 издат од ПУ 
Лесковац на име Момчиловић Горан, Губеревац, Лесковац.  

02/001068/18

Решењем ПС Бојник број 27-45/18 од 03.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 011796866 издат од ПУ Лесковац 
на име Милановић Весна, Бојник, Бојник.  02/001069/18

Решењем ПУ Лесковац број 27-7656/17 од 24.11.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 012367031 издат од ПУ Леско-
вац на име Јовић Перић Марина, Власотинце, Власотинце.  

02/001070/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-79/18 од 04.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012195358 издат од ПУ Леско-
вац на име Ковачевић Момчило, Власотинце, Власотинце.  

02/001071/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-13/18 од 03.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 009935909 издат од ПУ Леско-
вац на име Хот Никола, Власотинце, Власотинце.  02/001072/18

Решењем ПУ Лесковац број 27-8391/17 од 21.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 007417903 издат од ПУ Леско-
вац на име Пешић Далибор, Власотинце, Власотинце.  

02/001073/18
Решењем ПУ Пожаревац број 27-10-2018 од 29.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012208223 издат од ПУ По-
жаревац на име Радосављевић Марија, Пожаревац, Пожаревац.  

02/001074/18
Решењем ПУ Лесковац број 27-8409/17 од 22.12.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 012362649 издат од ПУ Леско-
вац на име Арсић Небојша, Власотинце, Власотинце.  

02/001075/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2/17-262 од 22.09.2017. 

проглашава се неважећим пасош број 013046119 издат од ПУ 
Крагујевац на име Давидовић Стефан, Крагујевац, Крагујевац.  

02/001076/18
Решењем ПС Лозница број 27-776/18 од 30.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013217082 издат од ПУ Ша-
бац на име Ранка Степановић, Варош Лешница, Лозница.  

02/001077/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2/18-29 од 26.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 013033944 издат од ПУ 
Крагујевац на име Ђушић Слађана, Крагујевац, Крагујевац.  

02/001078/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2/18-28 од 26.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 011333316 издат од ПУ 
Крагујевац на име Крстић Сандра, Крагујевац, Крагујевац.  

02/001079/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2/18-25 од 22.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 013256737 издат од ПУ 
Крагујевац на име Бахтири Нехат, Крагујевац, Крагујевац.  

02/001080/18
Решењем ПС Сремски Карловци број 27-1/1-2018 од 

08.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 008194963 
издат од ПС Сремски Карловци на име Јаић Предраг, Сремски 
Карловци, Сремски Карловци.  02/001081/18

Решењем ПС Сремски Карловци број 27-1/2-2018 од 
10.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 013005425 из-
дат од ПУ Нови Сад на име Коњевић Дејан, Сремски Карловци, 
Сремски Карловци.  02/001082/18

Решењем ПС Лозница број 27-778/18 од 30.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012656487 издат од ПУ Ша-
бац на име Бојић Дејан, Јадранска Лешница, Лозница.  

02/001083/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-12/2018 од 25.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012118072 издат од ПУ 
Смедерево на име Аничић Срећко, Враново, Враново.  

02/001084/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-27/2018 од 30.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012669255 издат од ПУ 
Смедерево на име Срејић Владимир, Лугавчина, Лугавчина.  

02/001085/18
Решењем ПС Баточина број 27-15-2/2018 од 30.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 010323803 издат од ПУ 
Крагујевац на име Станојевић Ирена, Баточина, Баточина.  

02/001086/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-20/18 од 25.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 009614331 издат од ПУ Сме-
дерево на име Стевановић Ивана, Петријево, Смедерево.  

02/001087/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-32/18 од 30.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013277688 издат од ПУ Сме-
дерево на име Стојковић Ненад, Смедерево, Смедерево.  

02/001088/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-19/18 од 29.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012910906 издат од ПУ Сме-
дерево на име Цветковић Милица, Смедерево, Смедерево.  

02/001089/18
Решењем ПС Баточина број 27-15-1-2018 од 29.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 007954198 издат од ПУ 
Крагујевац на име Живковић Тамара, Баточина, Баточина.  

02/001090/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-9/18 од 24.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012416520 издат од ПУ Сме-
дерево на име Васић Аца, Придворица, Смедеревска Паланка.  

02/001091/18
Решењем ПС Врњачка Бања број 27-14/18 од 30.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 008305148 издат од ПУ 
Краљево на име Станковић Немања, Бања, Врњачка Бања.  

02/001092/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-8/18 од 18.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012774055 издат од ПУ Сме-
дерево на име Лукић Дарко, Смедеревска Паланка, Смедеревска 
Паланка.  02/001093/18

Решењем ПУ Смедерево број 27-6/18 од 15.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011925594 издат од ПУ Сме-
дерево на име Талијан Ненад, Грчац, Смедеревска Паланка.  

02/001094/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-7/18 од 16.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 010465818 издат од ПУ Смедере-
во на име Стојковић Драган, Кусадак, Кусадак.  02/001095/18
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Решењем ПУ Врање број 27-10/18-13 од 22.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 009520401 издат од ПУ Врање 
на име Николић Ивица, Врање, Врање.  02/001096/18

Решењем ПУ Врање број 27-11/18-12 од 19.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009809263 издат од ПУ Врање 
на име Стаменковић Стефан, Врање, Врање.  02/001097/18

Решењем ПУ Врање број 27-8/18-10 од 17.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009573628 издат од ПУ Врање на 
име Идић Зоран, Врање, Врање.  02/001098/18

Решењем ПУ Врање број 27-13/18-14 од 23.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007690329 издат од ПУ Врање 
на име Костић Милош, Врање, Врање.  02/001099/18

Решењем ПУ Лесковац број 27-598/18-1 од 24.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011278420 издат од ПУ 
Лесковац на име Ђорђевић Братислав, Богојевце, Лесковац.  

02/001100/18
Решењем ПУ Врање број 27-12/18-15 од 23.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013042202 издат од ПУ Врање 
на име Јовановић Горица, Изумно, Врање.  02/001101/18

Решењем ПУ Врање број 27-9/18-11 од 18.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 011440963 издат од ПУ Врање на 
име Митић Милица, Ристовац, Ристовац.  02/001102/18

Решењем ПС Бач број 27-5-15/17 од 15.12.2017. проглашава 
се неважећим пасош број 008190261 издат од ПС Бач на име Ав-
дуловић Неџад, Бачко Ново Село, Бачко Ново Село.  02/001103/18

Решењем ПУ Врање број 27-197/18-17 од 23.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012682963 издат од ПУ Врање 
на име Дубова Даниел, Велики Трновац, Велики Трновац.  

02/001104/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-26 од 22.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 007948212 издат од ПУ 
Крагујевац на име Аничић Никола, Крагујевац, Крагујевац.  

02/001105/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-62-5/2018 од 10.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 013007721 издат од ПУ 
Нови Сад на име Кнежевић Владимир, Врбас, Врбас.  

02/001106/18
Решењем ПС Гаџин Хан број 27-2-18 од 22.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 0117816675 издат од ПС Га-
џин Хан на име Урошевић Никола, Гаџин Хан, Гаџин Хан.  

02/001107/18
Решењем ПС Врбас број 27-62-6/2018 од 10.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012799249 издат од ПУ Нови 
Сад на име Рмуш Слободан, Савино село, Савино Село.  

02/001108/18
Решењем ПС Голубац број 27-02/2018 од 22.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 001882287 издат од ПУ Сме-
дерево на име Милановић Звонко, Винци, Голубац.  02/001109/18

Решењем ПУ Шабац број 27-603/18-1 од 24.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011945832 издат од ПУ Ша-
бац на име Рувидић Милан, Липолист, Шабац.  02/001110/18

Решењем ПУ Краљево број 27-1-11/2017 од 16.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 008011830 издат од ПУ 
Краљево на име Станчић Александар, Метикош, Краљево.  

02/001111/18
Решењем ПУ Краљево број 27-1-13/17 од 18.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011544002 издат од ПУ Кра-
љево на име Величковић Данијел, Краљево, Краљево.  

02/001112/18
Решењем ПУ Шабац број 27-681/18-1 од 25.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011987152 издат од ПУ Ша-
бац на име Деспотовић Александар, Петловача, Шабац.  

02/001113/18
Решењем ПУ Краљево број 27-1-10/17 од 16.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013139734 издат од ПУ Кра-
љево на име Дамјановић Марија, Краљево, Краљево.  

02/001114/18
Решењем ПУ Краљево број 27-1-12/17 од 17.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 009976024 издат од ПУ Кра-
љево на име Мијаиловић Ана, Краљево, Краљево.  02/001115/18

Решењем ПС Оџаци број 12-27-20/2018 од 23.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011881829 издат од ПУ Сом-
бор на име Гицић Милан, Оџаци, Оџаци.  02/001116/18

Решењем ПУ Сомбор број 13-27-7/18 од 24.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010047105 издат од ПУ Сом-
бор на име Перуничић Вељко, Сивац, Сивац.  02/001117/18

Решењем ПС Љиг број 27-617/2018 од 23.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 008602250 издат од ПС Љиг на 
име Станковић Милеса, Цветановац, Љиг.  02/001118/18

Решењем ПУ Краљево број 27-1-9/17 од 15.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008633732 издат од ПУ Кра-
љево на име Петровић Владимир, Лопатница, Краљево.  

02/001119/18
Решењем ПУ Ниш број 03/28/5/1 29/18 од 29.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 007899158 издат од ПУ Ниш 
на име Бајатовић Милош, Ниш, Ниш.  02/001120/18

Решењем ПУ Ниш број 03/28/5/1 26/18 од 26.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 006811969 издат од ПУ Ниш 
на име Османовић Зоран, Ниш, Ниш.  02/001121/18

Решењем ПУ Ниш број 03/28/5/1 25/18 од 26.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007133958 издат од ПУ Ниш 
на име Вучић Љубиша, Ниш, Ниш.  02/001122/18

Решењем ПУ Ниш број 03/28/5/1 28/18 од 29.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008151910 издат од ПУ Ниш 
на име Радуловић Јован, Доња Врежина, Ниш.  02/001123/18

Решењем ПУ Ниш број 22/18 од 22.01.2018. проглашава се 
неважећим пасош број 007511086 издат од ПУ Ниш на име Кам-
беровић Слободан, Ниш, Ниш.  02/001124/18

Решењем ПС Лозница број 27-581/18 од 22.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010233571 издат од ПУ Ша-
бац на име Јовановић Александар, Клупци, Лозница.  

02/001125/18
Решењем ПУ Чачак број 27-10/18 од 24.01.2018. проглаша-

ва се неважећим пасош број 011081336 издат од ПУ Чачак на 
име Сатарић Невена, Чачак, Чачак.  02/001126/18

Решењем ПУ Чачак број 27-169/17 од 29.12.2017. прогла-
шава се неважећим пасош број 009858626 издат од ПУ Чачак на 
име Панић Драгољуб, Чачак, Чачак.  02/001127/18

Решењем ПУ Шабац број 27-60/18-1 од 04.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012962546 издат од ПУ Шабац на 
име Тодоровић Миша, Поцерски Причиновић, Лозница.  

02/001128/18
Решењем ПУ Чачак број 27-11/18 од 25.01.2018. проглаша-

ва се неважећим пасош број 008292173 издат од ПУ Чачак на 
име Марковић Мирослав, Раково, Чачак.  02/001129/18

Решењем ПУ Чачак број 27-9/18 од 22.01.2018. проглашава 
се неважећим пасош број 013122481 издат од ПУ Чачак на име 
Милуновић Видан, Чачак, Чачак.  02/001130/18

Решењем ПС Ћуприја број 27-3345/17 од 22.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 012438650 издат од ПС Ћу-
прија на име Глигоријевић Берта, Ћуприја, Ћуприја.  

02/001131/18
Решењем ПУ Ниш број 24/18 од 24.01.2018. проглашава се 

неважећим пасош број 010573952 издат од ПУ Ниш на име Све-
тлик Владимир, Ниш, Ниш.  02/001132/18

Решењем ПС Ћуприја број 27-3324/17 од 22.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 011755331 издат од ПС Ћу-
прија на име Јовановић Перица, Ћуприја, Ћуприја.  02/001133/18

Решењем ПС Ћуприја број 27-3263/17 од 25.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 011920201 издат од ПС Ћу-
прија на име Марјановић Владан, Ћуприја, Ћуприја.  

02/001134/18
Решењем ПУ Шабац број 27-580/18-1 од 23.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011525046 издат од ПУ Ша-
бац на име Савић Синиша, Табановић, Шабац.  02/001135/18

Решењем ПС Ћуприја број 27-3323/17 од 22.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 012014014 издат од ПС Ћу-
прија на име Јовановић Давид, Ћуприја, Ћуприја.  02/001136/18

Решењем ПС Ћуприја број 27-3348/17 од 22.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 012132768 издат од ПС Ћу-
прија на име Спиелер Јанковић Новица, Батинац, Ћуприја.  

02/001137/18
Решењем ПУ Бор број 27-106/17 од 22.12.2017. проглашава 

се неважећим пасош број 011414586 издат од ПУ Бор на име Ри-
стовски Тамара, Бор, Бор.  02/001138/18

Решењем ПС Кула број 13-27-6/18 од 19.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009562910 издат од ПУ Сомбор 
на име Кочовић Драган, Бор, Бор.  02/001139/18

Решењем ПС Жабари број 27-273/18 од 11.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009405017 издат од ПУ Пожаре-
вац на име Светоликовић Саша, Жабари, Жабари.  02/001140/18

Решењем ПС Лозница број 27-624/18 од 23.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012954016 издат од ПУ Ша-
бац на име Иванић Бранко, Ново Село, Лозница.  02/001141/18

Решењем ПУ Ниш број 23/18 од 23.01.2018. проглашава се 
неважећим пасош број 009430057 издат од ПУ Ниш на име Сто-
јановић Марко, Ниш, Ниш.  02/001142/18

Решењем ПС Лозница број 27-611/18 од 23.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011858969 издат од ПУ Ша-
бац на име Николић Тијана, Грнчар, Лозница.  02/001143/18

Решењем ПС Кучево број 27-1-18 од 08.01.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 008171258 издат од ПУ Пожаревац 
на име Редић Љубинка, Вуковић, Кучево.  02/001144/18

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-585/2018 од 
23.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 011456032 из-
дат од ПУ Сремска Митровица на име Гемери Ивана, Мачванска 
Митровица, Мачванска Митровица.  02/001145/18

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-543/2018 од 
22.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 010448327 из-
дат од ПУ Сремска Митровица на име Мићић Јована, Лаћарак, 
Сремска Митровица.  02/001146/18

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-619/2018 од 
24.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 012419504 из-
дат од ПУ Сремска Митровица на име Војислав Сунић, Сремска 
Митровица, Сремска Митровица.  02/001147/18

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-650/2018 од 
24.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 012596596 из-
дат од ПУ Сремска Митровица на име Бакић Милица, Сремска 
Митровица, Сремска Митровица.  02/001148/18

Решењем ПУ Сремска Митровица број 27-583-2018 од 
23.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 010495542 
издат од ПУ Сремска Митровица на име Миловановић Предраг, 
Сремска Рача, Сремска Митровица.  02/001149/18

Решењем ПС Бач број 27-33-4-18 од 18.01.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 01274719 издат од ПС Бач на име 
Копрановић Ненад, Бођани, Бођани.  02/001150/18

Решењем ПУ Панчево број 27-261/18 од 11.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012294814 издат од ПУ Пан-
чево на име Кечкеш Ерика, Вршац, Вршац.  02/001151/18

Решењем ПУ Панчево број 27-71/18 од 05.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012881514 издат од ПУ Панчево 
на име Сфера Кристина, Вршац, Вршац.  02/001152/18

Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-10/1 од 25.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011812305 издат од ПУ 
Сомбор на име Бошњак Томислав, Сомбор, Сомбор.  02/001153/18

Решењем ПС Вршац број 27-55/18 од 10.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 008021434 издат од ПУ Панчево 
на име Молнар Марија, Гудурица, Гудурица.  02/001154/18

Решењем ПС Алексинац број 27-5-/18 од 24.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010868526 издат од ПУ Ниш 
на име Ристић Славомир, Житковац, Ниш.  02/001155/18

Решењем ПС Сјеница број 27-555/18-1 од 19.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011621053 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Курбашевић Зекрија, Угао, Сјеница.  02/001156/18

Решењем ПС Алексинац број 27-4-18 од 17.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010055826 издат од ПУ Ниш 
на име Стојановић Дарко, Тешица, Алексинац.  02/001157/18

Решењем ПС Сјеница број 27-558/18-1 од 19.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008618524 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Зуковић Еско, Тријебине, Сјеница.  02/001158/18

Решењем ПС Сјеница број 27-655/18-1 од 24.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010567365 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Каришик Хако, Тријебине, Сјеница.  02/001159/18

Решењем ПС Ковачица број 27-1-9/18 од 24.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 006939314 издат од ПУ Пан-
чево на име Чолић Ана, Ковачица, Ковачица.  02/001160/18

Решењем ПС Сјеница број 27-165/18-1 од 08.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007302403 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Козић Хасрет, Тријебине, Сјеница.  02/001161/18

Решењем ПС Сјеница број 27-263/18-1 од 10.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012453106 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Хаџовић Ирфан, Тријебине, Сјеница.  02/001162/18

Решењем ПС Сјеница број 27-385/18-1 од 16.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009659670 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Цамовић Тахир, Сјеница, Сјеница.  02/001163/18

Решењем ПС Сјеница број 27-347/18-1 од 15.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013056806 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Авдибашић Ален, Сјеница, Сјеница.  02/001164/18

Решењем ПС Ковачица број 27-1-8/18 од 24.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007290613 издат од ПУ Пан-
чево на име Чолић Томислав, Ковачица, Ковачица.  02/001165/18

Решењем ПС Сјеница број 27-362/18-1 од 15.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012446371 издат од ПУ Нови 
Пазар на име Ајдиновић Тахир, Жабрен, Сјеница.  02/001166/18

Решењем ПС Ивањица број 27-1-18 од 15.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009948143 издат од ПУ Чачак на 
име Цукавац Александар, Ивањица, Ивањица.  02/001167/18

Решењем ПС Ивањица број 27-2/18 од 22.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 010503289 издат од ПУ Чачак на 
име Поповић Иван, Радаљево, Ивањица.  02/001168/18

Решењем ПС Нова Варош број 04-27-4/2018 од 26.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011239205 издат од ПС Нова 
Варош на име Мартиновић Милан, Нова Варош, Нова Варош.  

02/001169/18
Решењем ПС Аранђеловац број 27-549/18 од 22.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 009697090 издат од ПУ 
Крагујевац на име Радуловић Дарко, Стојник, Аранђеловац.  

02/001170/18
Решењем ПС Тутин број 27-370/18 од 17.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 011951136 издат од ПУ Нови Па-
зар на име Рамовић Мујо, Суви до, Тутин.  02/001171/18

Решењем ПС Тутин број 27-424/18 од 17.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 013216905 издат од ПУ Нови Па-
зар на име Пепић Хајруша, Долово, Тутин.  02/001172/18

Решењем ПС Тутин број 27-334/18 од 15.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009947254 издат од ПУ Нови Па-
зар на име Хусовић Санија, Шипче, Тутин.  02/001173/18

Решењем ПС Тутин број 27-164/18 од 08.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012061810 издат од ПУ Нови Па-
зар на име Хаџић Ријад, Намга, Тутин.  02/001174/18

Решењем ПС Тутин број 27-212/18 од 10.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 006839940 издат од ПУ Нови Па-
зар на име Дрековић Мухамед, Тутин, Тутин.  02/001175/18

Решењем ПС Тутин број 27-71/18 од 08.01.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 013162003 издат од ПУ Нови Пазар 
на име Хаџић Мухамед, Тутин, Тутин.  02/001176/18

Решењем ПС Тутин број 27-171/18 од 08.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 010586932 издат од ПУ Нови Па-
зар на име Хасановић Елвир, Паљево, Тутин.  02/001177/18

Решењем ПС Тутин број 27-215/18 од 10.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 010613525 издат од ПУ Нови Па-
зар на име Куртовић Неџад, Баћица, Тутин.  02/001178/18

Решењем ПУ Зајечар број 27-2-335/17 од 22.08.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 009990399 издат од ПУ Бео-
град на име Бркић Даниела, Вражогрнац, Вражогрнац.  

02/001179/18
Решењем ПУ Зајечар број 27-2-47/18 од 22.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011828509 издат од ПУ Заје-
чар на име Матић Јелена, Вражогрнац, Вражогрнац.  

02/001180/18
Решењем ПС Бољевац број 27-4/18 од 09.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 009527732 издат од ПУ Зајечар 
на име Јанковић Слађана, Бољевац, Бољевац.  02/001181/18

Решењем ПС Ковачица број 27-1-10/18 од 26.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009211472 издат од ПУ Пан-
чево на име Манић Ненад, Црепаја, Црепаја.  02/001182/18

Решењем ПС Бела Црква број 27-2-15/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009065192 издат од ПУ Панче-
во на име Мурић Санела, Бела Црква, Бела Црква.  02/001183/18

Решењем ПУ Панчево број 27/1-6/18 од 09.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 011833276 издат од ПУ Панчево 
на име Калишки Срђан, Панчево, Панчево.  02/001184/18

Решењем ПУ Панчево број 27/1-12/18 од 17.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009579006 издат од ПУ Пан-
чево на име Тодоров Милена, Омољица, Омољица.  02/001185/18

Решењем ПУ Панчево број 27/1-13/18 од 17.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009579005 издат од ПУ Пан-
чево на име Тодоров Зоран, Омољица, Омољица.  02/001186/18

Решењем ПУ Панчево број 27/1-16/18 од 19.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 0119321947 издат од ПУ 
Панчево на име Лазић Дане, Банатско ново село, Банатско Ново 
Село.  02/001187/18

Решењем ПУ Панчево број 27/1-9/18 од 12.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 00787147 издат од ПУ Панчево 
на име Мрвић Марко, Панчево, Панчево.  02/001188/18

Решењем ПУ Панчево број 27/1-17/18 од 22.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012938708 издат од ПУ Пан-
чево на име Добресков Јасмина, Панчево, Панчево.  

02/001189/18
Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-6/18 од 29.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 009047493 издат од ПУ Ужице 
на име Секулић Кристијан, Ужице, Ужице.  02/001190/18

Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-5/18 од 23.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 006993005 издат од ПУ Ужице 
на име Нешковић Љубодраг, Ужице, Ужице.  02/001191/18
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Решењем ПС Ћићевац број 03/26/10 27-9-2/18 од 

23.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 012888504 из-
дат од ПУ Крушевац на име Стајић Александар, Сталаћ, Сталаћ. 

 02/001192/18
Решењем ПС Ћићевац број 03/26/10 27-9-3/18 од 23.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 013208574 издат од ПУ 
Крушевац на име Урошевић Марија, Лучина, Ћићевац.  

02/001193/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-24/2018 од 25.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012889529 издат од ПУ 
Смедерево на име Стевановић Владан, Смедерево, Смедерево.  

02/001194/18
Решењем ПС Велика Плана број 27-7/18 од 26.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012539024 издат од ПУ 
Смедерево на име Стојиловић Небојша, Велико Орашје, Велико 
Орашје.  02/001195/18

Решењем ПС Велика Плана број 27-2/18 од 24.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 008659086 издат од ПУ 
Смедерево на име Стојановић Драгослава, Велика Плана, Вели-
ка Плана.  02/001196/18

Решењем ПС Велика Плана број 27-6/18 од 23.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011506948 издат од ПУ 
Смедерево на име Милановић Дијана, Велика Плана, Велика 
Плана.  02/001197/18

Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-3/18 од 26.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 013206336 издат од ПУ 
Пријепоље на име Ћосовић Аднан, Бродарево, Бродарево.  

02/001198/18
Решењем ПУ Пријепоље број 01-5-27-02/18 од 22.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 013176406 издат од ПУ 
Пријепоље на име Рондић Кемал, Имање, Пријепоље.  

02/001199/18
Решењем ПС Сечањ број 27-16-2 од 29.01.2018. проглаша-

ва се неважећим пасош број 013037002 издат од ПУ Зрењанин 
на име Узунај Бујар, Јаша Томић, Јаша Томић.  02/001200/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-203/18 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011844826 издат од ПУ Зре-
њанин на име Пецељ Милош, Клек, Клек.  02/001201/18

Решењем ПС Нови Бечеј број 04-27-2/18 од 17.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 013032432 издат од ПУ 
Зрењанин на име Макрин Бранислав, Ново Милошево, Ново 
Милошево.  02/001202/18

Решењем ПС Нова Црња број 04-27-47/18 од 24.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 01232641 издат од ПС 
Нова Црња на име Фелбаб Антон, Радојево, Радојево.  

02/001203/18
Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-12 од 31.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 010446871 издат од ПУ 
Сомбор на име Косо Пирошка, Дорослово, Дорослово.  

02/001204/18
Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-11 од 31.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 013176844 издат од ПУ 
Сомбор на име Драгуловић Роберт, Бачки Моноштор, Бачки Мо-
ноштор.  02/001205/18

Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-13 од 01.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 013303552 издат од ПУ 
Сомбор на име Петровић Санела, Бачки Моноштор, Бачки Мо-
ноштор.  02/001206/18

Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-10 од 23.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 013225412 издат од ПУ 
Сомбор на име Петровић Санела, Бачки Моноштор, Бачки Мо-
ноштор.  02/001207/18

Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-8 од 23.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011019059 издат од ПУ 
Сомбор на име Лишчевић Анита, Бачки Моноштор, Бачки Мо-
ноштор.  02/001208/18

Решењем ПС Апатин број 11-27-1/2018 од 09.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008580264 издат од ПУ Сом-
бор на име Исајловска Душанка, Апатин, Апатин.  02/001209/18

Решењем ПС Апатин број 11-27-3/2018 од 25.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012283393 издат од ПУ Сом-
бор на име Павловић Југослав, Апатин, Апатин.  02/001210/18

Решењем ПС Апатин број 11-27-2/2018 од 24.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012896370 издат од ПУ Сом-
бор на име Грмуша Милан, Апатин, Апатин.  02/001211/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-50/18 од 29.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012443540 издат од ПУ Нови 
Сад на име Гавриловић Вера, Нови Сад, Нови Сад.  02/001212/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-49/18 од 26.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 006794795 издат од ПУ Нови 
Сад на име Кнежевић Драгана, Нови Сад, Нови Сад.  

02/001213/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-51/18 од 29.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 011370904 издат од ПУ Нови 
Сад на име Миланковб Сандра, Нови Сад, Нови Сад.  

02/001214/18
Решењем ПС Србобран број 09-27-2/18-6 од 22.01.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 010896028 издат од ПУ 
Нови Сад на име Весић Давор, Надаљ, Надаљ.  02/001215/18

Решењем ПС Србобран број 09-27-2/18-5 од 22.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 008511448 издат од ПУ 
Нови Сад на име Маџгаљ Дубравка, Србобран, Србобран.  

02/001216/18
Решењем ПС Беочин број 27-1-1/18 од 16.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 010297450 издат од ПУ Нови Сад 
на име Демири Љутвија, Беочин, Беочин.  02/001217/18

Решењем ПС Бачка Паланка број 03-27-427/18 од 
17.01.2018. проглашава се неважећим пасош број 009707093 
издат од ПУ Нови Сад на име Кнежевић Зоран, Бачка Паланка, 
Бачка Паланка.  02/001218/18

Решењем ПС Инђија број 27.2-5/2018 од 19.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012824378 издат од ПУ Срем-
ска Митровица на име Јовановић Бојан, Нови Карловци, Нови 
Карловци.  02/001219/18

Решењем ПУ Бор број 27-4/18 од 22.01.2018. проглашава 
се неважећим пасош број 009649730 издат од ПУ Бор на име 
Словић Бобан, Бор, Бор.  02/001220/18

Решењем ПС Нови Бечеј број 04-27-5/18 од 29.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 011626086 издат од ПУ 
Кикинда на име Ђоровић Марија, Кумане, Кумане.  02/001221/18

Решењем ПС Кладово број 27-5/18 од 01.02.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 007448391 издат од ПУ Бор на 
име Јордачевић Данијел, Давидовац, Кладово.  02/001222/18

Решењем ПУ Врање број 27-14/18-16 од 26.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011770827 издат од ПУ Врање 
на име Јовановић Никола, Врање, Врање.  02/001223/18

Решењем ПС Мало Црниће број 27-5/2018 од 23.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 013134610 издат од ПУ По-
жаревац на име Радовановић Жаклина, Смољинац, Смољинац.  

02/001224/18
Решењем ПС Велико Градиште број 27-47/2017 од 

04.12.2017. проглашава се неважећим пасош број 013015907 из-
дат од ПУ Пожаревац на име Живковић Дејан, Средњево, Сред-
њево.  02/001225/18

Решењем ПС Свилајанац број 27-524/18 од 19.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 010960636 издат од ПУ 
Јагодина на име Алексић Миле, Седларе, Седларе.  02/001226/18

Решењем ПС Свилајанац број 27-657/18 од 24.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 009724232 издат од ПУ 
Јагодина на име Светолић Петар, Кушиљево, Кушиљево.  

02/001227/18
Решењем ПС Параћин број 27-58/18 од 24.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 010494011 издат од ПУ Јагодина 
на име Урошевић Сузана, Параћин, Параћин.  02/001228/18

Решењем ПС Ћуприја број 27-166/18 од 16.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010061115 издат од ПУ Јаго-
дина на име Рошковић Александар, Влашка, Ћуприја.  

02/001229/18
Решењем ПС Ћуприја број 27-3360/17 од 26.12.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 009557145 издат од ПУ Јаго-
дина на име Јовановић Силвана, Батинац, Ћуприја.  

02/001230/18
Решењем ПС Ћуприја број 27-237/18 од 19.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013170153 издат од ПУ Јаго-
дина на име Југовић Небојша, Сења, Ћуприја.  02/001231/18

Решењем ПС Кањижа број 12-27-24-2/2018 од 29.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 008799713 издат од ПС 
Кањижа на име Добо Олга, Кањижа, Кањижа.  02/001232/18

Решењем ПУ Београд број 27-2666/17 од 18.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009402674 издат од ПУ Бео-
град на име Банчић Самир, Београд, Београд.  02/001233/18

Решењем ПУ Београд број 27-7019/17 од 10.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009322717 издат од ПУ Бео-
град на име Обреновић Стефан, Београд, Београд.  02/001234/18

Решењем ПУ Београд број 27-3404/17 од 25.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 012577446 издат од ПУ Бео-
град на име Петровић Милан, Београд, Београд.  02/001235/18

Решењем ПУ Београд број 27-1100/10 од 26.12.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 007986209 издат од ПУ Бео-
град на име Радојичић Драган, Београд, Београд.  02/001236/18

Решењем ПУ Београд број 27-5977/17 од 05.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008625183 издат од ПУ Бео-
град на име Јовановић Бобан, Београд, Београд.  02/001237/18

Решењем ПУ Београд број 27-1944/13 од 05.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011231487 издат од ПУ Бео-
град на име Станковић Драган, Београд, Београд.  02/001238/18

Решењем ПС Владичин Хан број 27-5-18 од 07.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 01225897 издат од ПУ 
Врање на име Стаменковић Илија, Житорађе, Владичин Хан.  

02/001239/18
Решењем ПС Кула број 13-27-9/18 од 12.02.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 013223166 издат од ПУ Сомбор 
на име Халиловић Миливојка, Црвенка, Црвенка.  02/001240/18

Решењем ПУ Прокупље број 27-9-18 од 09.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008186731 издат од ПУ Бео-
град на име Славовић Радмила, Прокупље, Прокупље.  

02/001241/18
Решењем ПУ Прокупље број 27-7-18 од 08.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 007725950 издат од ПУ Про-
купље на име Вучетић Иван, Прокупље, Прокупље.  

02/001242/18
Решењем ПУ Зрењанин број 27-1096/18 од 13.02.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 008382915 издат од ПУ 
Зрењанин на име Бркљач Далибор, Зрењанин, Зрењанин.  

02/001243/18
Решењем ПУ Београд број 27-4641/17 од 25.08.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 007256620 издат од ПУ Бео-
град на име Мокуш Ана, без пријављеног пребивалишта у РС, 
без пријављеног пребивалишта у РС.  02/001244/18

Решењем ПУ Београд број 27-6117/17 од 15.11.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 009825089 издат од ПУ Бео-
град на име Костић Ненад, без пријављеног пребивалишта у РС, 
без пријављеног пребивалишта у РС.  02/001245/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-1055/18 од 12.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 013173483 издат од ПУ 
Зрењанин на име Новаков Стевица, Перлез, Зрењанин.  

02/001246/18
Решењем ПУ Београд број 27-5975/17 од 02.11.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 008168748 издат од ПУ Бео-
град на име Максути Раим, без пријављеног пребивалишта у РС, 
без пријављеног пребивалишта у РС.  02/001247/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-1052/18 од 12.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012242662 издат од ПУ 
Зрењанин на име Паул Анђела, Зрењанин, Зрењанин.  

02/001248/18
Решењем ПС Оџаци број 12-27-42/2018 од 13.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 01316176 издат од ПУ Сомбор 
на име Бекер Јасмина, Српски Милетић, Српски Милетић.  

02/001249/18

Решењем ПУ Београд број 27-5976/17 од 02.11.2017. про-
глашава се неважећим пасош број 010055080 издат од ПУ Бео-
град на име Круези Џељан, Београд, Београд.  02/001250/18

Решењем ПУ Београд број 27-181/18 од 12.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 010856507 издат од ПУ Београд 
на име Гвоздић Бранко, Београд, Београд.  02/001251/18

Решењем ПУ Београд број 27-58/18 од 10.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009752338 издат од ПУ Београд 
на име Степановић Горан, Нови Београд, Београд.  02/001252/18

Решењем ПУ Београд број 27-57/18 од 11.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 010929317 издат од ПУ Београд 
на име Петровац Неџад, Нови Београд, Београд.  02/001253/18

Решењем ПУ Београд број 27-85/18 од 11.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 007645488 издат од ПУ Београд 
на име Зорић Зорица, Нови Београд, Београд.  02/001254/18

Решењем ПС број 121-27-44/2018 од 13.02.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 011427819 издат од ПУ Сомбор на 
име Ненад Гак, Ратково, Ратково.  02/001255/18

Решењем ПС Велика Плана број 27-18/18 од 14.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 008623373 издат од ПУ 
Смедерево на име Марјановић Горан, Старо село, Велика Плана.  

02/001256/18
Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-52 од 12.02.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 009973204 издат од ПУ 
Крагујевац на име Сталетовић Стојан, Крагујевац, Крагујевац.  

02/001257/18
Решењем ПУ Београд број 27-53/18 од 11.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 008667232 издат од ПУ Нови Сад 
на име Вучковић Горан, Борча, Београд.  02/001258/18

Решењем ПУ Београд број 27-130/18 од 11.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 013155464 издат од ПУ Београд 
на име Антић Ђурђе, Врчин, Гроцка.  02/001259/18

Решењем ПС Велика Плана број 27-8-18 од 12.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 009337162 издат од ПУ 
Смедерево на име Илић Зоран, Велика Плана, Велика Плана.  

02/001260/18
Решењем ПУ Београд број 27-56/18 од 11.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 008289872 издат од ПУ Београд 
на име Јеленковић Петар, Нови Београд, Београд.  02/001261/18

Решењем ПС Велика Плана број 27-17/18 од 12.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012343417 издат од ПУ 
Смедерево на име Мазрек Буран, Трновче, Велика Плана.  

02/001262/18
Решењем ПС Велика Плана број 27-20-18 од 09.02.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 01229663 издат од ПУ 
Смедерево на име Стојковић Кристина, Трновче, Велика Плана.  

02/001263/18
Решењем ПС Велика Плана број 27-21/18 од 09.02.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 006912663 издат од ПУ 
Смедерево на име Стојковић Ненад, Доња Ливадица, Велика 
Плана.  02/001264/18

Решењем ПУ Зајечар број 27-2-14/18 од 09.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012066406 издат од ПУ Заје-
чар на име Степановић Маријан, Зајечар, Зајечар.  02/001265/18

Решењем ПУ Београд број 27-7246/17 од 11.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010182199 издат од ПУ Бео-
град на име Павловић Драгана, Лазаревац, Лазаревац.  

02/001266/18
Решењем ПС Рашка број 27-10-2018 од 13.02.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 009479615 издат од ПУ Коорди-
национа управа на име Милошевић Катарина, Бадањ, Рашка.  

02/001267/18
Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-11/18 од 12.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008266109 издат од ПУ Ужице 
на име Терзин Ивана, Ужице, Ужице.  02/001268/18

Решењем ПУ Врање број 27-20-18-22 од 05.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009550363 издат од ПУ Врање 
на име Османовић Екрем, Ужице, Ужице.  02/001269/18

Решењем ПУ Бор број 27-7-18 од 08.02.2018. проглашава 
се неважећим пасош број 007355927 издат од ПУ Бор на име 
Јанкуцић Бранислава, Бор, Бор.  02/001270/18

Решењем ПУ Београд број 27-195/18 од 12.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 008255089 издат од ПУ Београд 
на име Риђошић Далибор, Нови Београд, Београд.  02/001271/18

Решењем ПУ Бор број 27-9-/18 од 09.02.2018. проглашава 
се неважећим пасош број 007783010 издат од ПУ Бор на име 
Стевановић Дарко, Бор, Бор.  02/001272/18

Решењем ПУ Београд број 27-80/18 од 11.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012738690 издат од ПУ Београд 
на име Бабушков Југ, Београд, Београд.  02/001273/18

Решењем ПУ Београд број 27-3092/11 од 09.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012282899 издат од ПУ Бео-
град на име Костић Дејан, Београд, Београд.  02/001274/18

Решењем ПУ Сремска Митровица број 205-13828/18 од 
12.02.2018. проглашава се неважећим пасош број 00974059 из-
дат од ПС Шид на име Радмановац Душан, Ердевик, Ердевик.  

02/001275/18
Решењем ПС Шид број 205-13317/18 од 12.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008053349 издат од ПС Шид 
на име Вукас Раде, Шид, Шид.  02/001276/18

Решењем ПУ Београд број 27-7038/17 од 10.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011962848 издат од ПУ Бео-
град на име Пуреновић Миљан, Београд, Београд.  02/001277/18

Решењем ПС Шид број 27-1023/2018 од 08.02.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 011361146 издат од ПУ Сремска 
Митровица на име Добројевић Миленко, Шид, Шид.  02/001278/18

Решењем ПУ Београд број 27-7211/17 од 08.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011636257 издат од ПУ Бео-
град на име Гвоздић Јелена, Београд, Београд.  02/001279/18

Решењем ПУ Суботица број 27.1-22-18 од 12.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012838834 издат од ПУ Субо-
тица на име Карацић Радојка, Суботица, Суботица.  02/001280/18
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Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-10/18 од 02.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012788901 издат од ПУ Ужице 
на име Мирчић Александра, Међај, Ужице.  02/001281/18

Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-9-18 од 12.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012788813 издат од ПУ Ужице 
на име Мирчић Снежана, Међај, Ужице.  02/001282/18

Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-8-18 од 12.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010582354 издат од ПУ Ужице 
на име Церовић Зоран, Ужице, Ужице.  02/001283/18

Решењем ПУ Врање број 27-16/18-18 од 31.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 01104597 издат од ПУ Врање 
на име Митровић Милена, Врањска Бања, Врање.  02/001284/18

Решењем ПУ Врање број 27-19-108-21 од 05.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 0115730079 издат од ПУ Вра-
ње на име Јовановић Милош, Врање, Врање.  02/001285/18

Решењем ПУ Врање број 27-22-18-24 од 28.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 011443382 издат од ПУ Врање 
на име Миленковић Марија, Врање, Врање.  02/001286/18

Решењем ПУ Београд број 27-178/18 од 11.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009366651 издат од ПУ Београд 
на име Димитријевић Бобан, Лештане, Гроцка.  02/001287/18

Решењем ПУ Бор број 27-6-18 од 31.01.2018. проглашава 
се неважећим пасош број 010775825 издат од ПУ Бор на име Јев-
тић Душанка, Бор, Бор.  02/001288/18

Решењем ПУ Врање број 27-17/18-19 од 01.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 0070752417 издат од ПУ Вра-
ње на име Јанковић Александар, Ристовац, Врање.  02/001289/18

Решењем ПУ Врање број 27-18/18-20 од 05.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 041291433 издат од ПУ Врање 
на име Петровић Дејан, Врање, Врање.  02/001290/18

Решењем ПС Жабаљ број 27-3/18 од 02.02.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 009232141 издат од ПУ Нови Сад на 
име Ђурић Слободан, Ђурђево, Ђурђево.  02/001291/18

Решењем ПУ Ужице број 01-3-27-7/18 од 05.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007119470 издат од ПУ Ужице 
на име Драгомир Миловић, Ужице, Ужице.  02/001292/18

Решењем ПУ Београд број 27-35/18 од 09.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 011587385 издат од ПУ Београд 
на име Јовановић Александар, Раља, Сопот.  02/001293/18

Решењем ПС Топола број 27-1/18-3 од 30.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 011179507 издат од ПУ Крагује-
вац на име Богојевић Александар, Горња Трнава, Топола.  

02/001294/18
Решењем ПУ Смедерево број 27-29-2018 од 01.02.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012961819 издат од ПУ 
Крушевац на име Урошевић Азира, Смедерево, Смедерево.  

02/001295/18
Решењем ПС Прибој број 27-1-8/18 од 30.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 007927939 издат од ПС Прибој 
на име Павловић Владимир, Прибој, Прибој.  02/001296/18

Решењем ПС Трстеник број 27-1-10-18 од 06.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012773121 издат од ПС Трсте-
ник на име Станић Горан, Пољна, Трстеник.  02/001297/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-889/18 од 05.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012484141 издат од ПУ Зре-
њанин на име Јанковић Драган, Ботош, Ботош.  02/001298/18

Решењем ПУ Зрењанин број 27-888/18 од 05.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 009379818 издат од ПУ Зре-
њанин на име Весељи Кенан, Зрењанин, Зрењанин.  

02/001299/18
Решењем ПУ Београд број 27-5994/17 од 01.11.2017. про-

глашава се неважећим пасош број 010867383 издат од ПУ Бео-
град на име Јовановић Мића, без пријављеног пребивалишта у 
РС, без пријављеног пребивалишта у РС.  02/001300/18

Решењем ПУ Београд број 27-310/18 од 22.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009481259 издат од ПУ Београд 
на име Павловић Биљана, Београд, Београд.  02/001301/18

Решењем ПС Ковачица број 27-1-13/18 од 05.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 007413812 издат од ПУ Пан-
чево на име Спасић Неда, Црепаја, Ковачица.  02/001302/18

Решењем ПУ Београд број 27-237/18 од 19.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 010222076 издат од ПУ Београд 
на име Тривић Данијел, Београд, Београд.  02/001303/18

Решењем ПУ Панчево број 27-1-11/18 од 02.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 006848206 издат од ПУ Пан-
чево на име Марков Александар, Падина, Ковачица.  

02/001304/18
Решењем ПУ Панчево број 27-1-12/18 од 05.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008393656 издат од ПУ Пан-
чево на име Спасић Надица, Црепаја, Ковачица.  02/001305/18

Решењем ПУ Београд број 27-192/18 од 18.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 011589197 издат од ПУ Београд 
на име Митровић Романа, Београд, Београд.  02/001306/18

Решењем ПУ Београд број 27-7183/17 од 04.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010627083 издат од ПУ Бео-
град на име Костић Даниел, Београд, Београд.  02/001307/18

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-33 од 31.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 009084941 издат од ПУ 
Крагујевац на име Драгутин Ристић, Крагујев, Ковачица.  

02/001308/18
Решењем ПУ Београд број 27-260/18 од 19.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 009554854 издат од ПУ Београд 
на име Корићанин Драгана, Београд, Београд.  02/001309/18

Решењем ПУ Београд број 27-7247/17 од 18.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012277959 издат од ПУ Бео-
град на име Бабић Немања, Београд, Београд.  02/001310/18

Решењем ПУ Смедерево број 27-10/18 од 01.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012429485 издат од ПУ Сме-
дерево на име Ивковић Анђела, Смедеревска Паланка, Смеде-
ревска Паланка.  02/001311/18

Решењем ПУ Смедерево број 27-11/18 од 01.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013166460 издат од ПУ Сме-
дерево на име Ивковић Бобан, Смедеревска Паланка, Смедерев-
ска Паланка.  02/001312/18

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-/18/36 од 01.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012825124 издат од ПУ 
Крагујевац на име Бабић Јасмина, Крагујевац, Крагујевац.  

02/001313/18
Решењем ПУ Београд број 27-13/18 од 18.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 008106152 издат од ПУ Београд 
на име Булатовић Владимир, Земун, Београд.  02/001314/18

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-35 од 01.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012951270 издат од ПУ 
Крагујевац на име Станојевић Анђа, Ердеч, Крагујевац.  

02/001315/18
Решењем ПУ Београд број 27-283/18 од 18.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 007158588 издат од ПУ Београд 
на име Лацмановић Душко, Београд, Београд.  02/001316/18

Решењем ПУ Крагујевац број 27-2-18-31 од 30.01.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012378824 издат од ПУ 
Крагујевац на име Палић Марија, Крагујевац, Крагујевац.  

02/001317/18
Решењем ПУ Београд број 27-1297/17 од 18.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012914425 издат од ПУ Бео-
град на име Николић Дејана, Београд, Београд.  02/001318/18

Решењем ПУ Чачак број 27-18-18 од 02.02.2018. проглаша-
ва се неважећим пасош број 009698441 издат од ПУ Чачак на 
име Марковић Божидар, Чачак, Чачак.  02/001319/18

Решењем ПУ Београд број 27-79/18 од 19.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 012122271 издат од ПУ Београд 
на име Крсмановић Сандра, Земун, Београд.  02/001320/18

Решењем ПУ Крушевац број 27-7-18 од 16.02.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009412778 издат од ПУ Круше-
вац на име Стојковић Игор, Варварин, Варварин.  02/001321/18

Решењем ПУ Смедерево број 27-34/18 од 08.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012973023 издат од ПУ Сме-
дерево на име Илић Игор, Смедерево, Смедерево.  02/001322/18

Решењем ПУ Београд број 27-188/18 од 18.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009721368 издат од ПУ Београд 
на име Јанковић Момир, Београд, Београд.  02/001323/18

Решењем ПУ Београд број 27-299/18 од 19.01.2018. прогла-
шава се неважећим пасош број 009100882 издат од ПУ Београд 
на име Ненадовић Жељко, Београд, Београд.  02/001324/18

Решењем ПС Куршумлија број 27-907/18 од 05.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012833579 издат од ПУ 
Прокупље на име Дељанин Никола, Кастрат, Куршумлија.  

02/001325/18
Решењем ПУ Београд број 27-191/18 од 18.01.2018. прогла-

шава се неважећим пасош број 012780000 издат од ПУ Београд 
на име Мирковић Милена, Београд, Београд.  02/001326/18

Решењем ПУ Лесковац број 27-828-18-1 од 01.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012750486 издат од ПУ 
Лесковац на име Станковић Никола, Лесковац, Лесковац.  

02/001327/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-67/18 од 07.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 012314152 издат од ПУ Нови 
Сад на име Мајсторовић Гордана, Нови Сад, Нови Сад.  

02/001328/18
Решењем ПУ Јагодина број 27-746-18 од 29.01.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008786532 издат од ПУ Јаго-
дина на име Величковић Алехандра, Луковица, Свилајнац.  

02/001329/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-69/18 од 07.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008058267 издат од ПУ Нови 
Сад на име Бошњак Стефан, Нови Сад, Нови Сад.  02/001330/18

Решењем ПС Ћуприја број 27-257-18 од 23.01.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012350006 издат од ПУ Јаго-
дина на име Васић Саша, Ћуприја, Ћуприја.  02/001331/18

Решењем ПС Алибунар број 27-880/1/-8 од 02.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 0110332235 издат од ПУ 
Панчево на име Раду Игор, Николинци, Алибунар.  02/001332/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-74/18 од 08.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 008997592 издат од ПУ Нови 
Сад на име Швоња Ратко, Нови Сад, Нови Сад.  02/001333/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-65/18 од 06.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010449604 издат од ПУ Нови 
Сад на име Абаџић Марко, Нови Сад, Нови Сад.  02/001334/18

Решењем ПС Алибунар број 27-857-18-7 од 02.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 010949643 издат од ПУ 
Панчево на име Пејић Марија, Селеуша, Алибунар.  

02/001335/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-72/18 од 08.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 007443716 издат од ПУ Нови 
Сад на име Топаловић Јелена, Нови Сад, Нови Сад.  

02/001336/18
Решењем ПС Бачка Топола број 27-853/18 од 02.02.2018. 

проглашава се неважећим пасош број 012432752 издат од ПУ 
Суботица на име Јововић Михаило, Бачка Топола, Бачка Топола.  

02/001337/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-71/18 од 08.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 007029127 издат од ПУ Нови 
Сад на име Кондић Гордана, Каћ, Каћ.  02/001338/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-66/18 од 06.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010307724 издат од ПУ Нови 
Сад на име Крстајић Бојана, Нови Сад, Нови Сад.  02/001339/18

Решењем ПУ Нови Сад број 27-70/18 од 08.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 010205153 издат од ПУ Нови 
Сад на име Иванић Славица, Футог, Футог.  02/001340/18

Решењем ПУ Лесковац број 27-813/18-1 од 02.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 009689385 издат од ПУ 
Лесковац на име Орландић Ненад, Мирошевце, Лесковац.  

02/001341/18
Решењем ПУ Нови Сад број 27-64/18 од 06.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008902328 издат од ПУ Нови 
Сад на име Беговић Александар, Футог, Футог.  02/001342/18

Решењем ПУ Лесковац број 27-797-18-1 од 02.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 012218333 издат од ПУ 
Лесковац на име Батеровић Саша, Лесковац, Лесковац.  

02/001343/18

Решењем ПС Апатин број 11-27-4/18 од 07.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 012021422 издат од ПС Апа-
тин на име Делић Бранка, Апатин, Апатин.  02/001344/18

Решењем ПУ Лесковац број 27-799/18-1 од 02.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 0122183227 издат од ПУ 
Лесковац на име Батеровић Када, Лесковац, Лесковац.  

02/001345/18
Решењем ПС Апатин број 11-27-6/18 од 09.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 008545185 издат од ПС Апа-
тин на име Ћопић Данко, Апатин, Апатин.  02/001346/18

Решењем ПУ Сомбор број 05-27-342/18-14 од 02.02.2018. 
проглашава се неважећим пасош број 008935828 издат од ПУ 
Сомбор на име Едисон Ђерђ, Бездан, Бездан.  02/001347/18

Решењем ПС Апатин број 11-27-5/2018 од 08.02.2018. про-
глашава се неважећим пасош број 013282614 издат од ПУ Сом-
бор на име Крпјан Владимир, Свилојево, Свилојево.  

02/001348/18
Решењем ПС Жагубица број 27-2-/2018 од 02.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 007521227 издат од ПУ Пожа-
ревац на име Павловић Сафет, Крепољин, Крепољин.  

02/001349/18
Решењем ПУ Зајечар број 27-2-71/18 од 05.02.2018. про-

глашава се неважећим пасош број 013140240 издат од ПУ Јаго-
дина на име Анђелковић Анита, Зајечар, Зајечар.  02/001350/18

– СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ –

Петровић Томислав, Нови Београд, војна књижица издата 
од Војног одсека Београд - Палилула.  04/000107/18

Кнежевић  Предраг, Кикинда, војна књижица AV 026477.  
04/000108/18

Младеновић Бобан, Пожаревац, војна књижица BČ 
038612.  04/000109/18

Вукмировић Срђан, Београд, адвокатска приправничка ле-
гитимација издата од Адвокатске коморе Београда.  04/000110/18

Лукић Иван, Мајур-Ш, легитимација туристичког водича 
бр. 1928, издата 20.06.2016. од Министарства трговине, туризма 
и телекомуникација.  04/000111/18

Степановић Александар, Београд, адвокатска приправничка 
легитимација издата од Адвокатске коморе Београда.  04/000112/18

Радојевић Милан, Нови Београд, војна књижица издата од 
Војног одсека Нови Београд.  04/000113/18

Живковић Славица, Београд, идентификациона картица 
запосленог на ВМА, бр. 000165605, издата од Министарства од-
бране РС.  04/000114/18

– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –

Миљевић Дарко, Маглић, чек/ови бр. 0000098495948 изда-
т/и од Banca Intesa a.d.  05/000745/18

Николић Надежда, Београд, чек/ови бр. 64939483 издат/и 
од Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000746/18

Младеновић Зоран, Стари град, Београд, чек/ови бр. 
7080072039824 издат/и од Halkbank a.d.  05/000747/18

Чуљевић Аида, Тутин, чек/ови бр. 0000147702757 издат/и 
од Banca Intesa a.d.  05/000748/18

Јанковић Звонимир, Смедерево, чек/ови бр. 7795811, 
7795812, 7795813 издат/и од Raiffeisen bank a.d.  05/000749/18

Николић Исидора, Београд, чек/ови бр. 0000173376104, 
0000173376112 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/000750/18

Кукић Никола, Београд, чек/ови бр. 307615, 307606, 
1124250 издат/и од Hypo Alpe Adria bank a.d.  05/000751/18

Галамбош Иштван, Суботица, чек/ови бр. 0000157749425 
издат/и од Banca Intesa a.d.  05/000752/18

Миочиновић Деан, Чачак, чек/ови бр. 0000158165902 изда-
т/и од Banca Intesa a.d.  05/000753/18

Миочиновић Деан, Чачак, чек/ови бр. 0000158165910 изда-
т/и од Banca Intesa a.d.  05/000754/18

Миочиновић Деан, Чачак, чек/ови бр. 0000158165944 изда-
т/и од Banca Intesa a.d.  05/000755/18

Луковић Божидар, Севојно, чек/ови бр. 0000121997308 из-
дат/и од Banca Intesa a.d.  05/000756/18

Колевски Живко, Вршац, чек/ови бр. 0000167996800 изда-
т/и од Banca Intesa a.d.  05/000757/18

Колевски Живко, Вршац, чек/ови бр. 0000167996818 изда-
т/и од Banca Intesa a.d.  05/000758/18

Кричковић Стефан, Степановићево, чек/ови бр. 5718018 
издат/и од Raiffeisen bank a.d.  05/000759/18

Николић Чедомир, Вршац, чек/ови бр. 0000122579972 из-
дат/и од Banca Intesa a.d.  05/000760/18

Николић Чедомир, Вршац, чек/ови бр. 0000124376807 из-
дат/и од Banca Intesa a.d.  05/000761/18

Срнић Драган, Београд, чек/ови бр. 2639693 издат/и од 
Erste bank a.d. Novi Sad.  05/000762/18

Стојановић Милица, Пирот, чек/ови бр. 0000061333993 из-
дат/и од Banca Intesa a.d.  05/000763/18

Захаријевић Марија, Београд, чек/ови бр. 0000152221644, 
0000152221651, 0000152221669 издат/и од Banca Intesa a.d.  

05/000764/18
Пејчиновић Душанка, Београд, чек/ови бр. 1488611, 

1488612, 1488613, 1170615, 1488614 издат/и од Erste bank a.d.  
05/000765/18

Жуловић Наташа, Београд, чек/ови бр. 0000828645325, 
0000828645333, 0000828645341, 0000828645358. издат/и од Вој-
вођанске банке а.д.  05/000766/18

Илић Игор, Крагујевац, чек/ови бр. 000016505631 издат/и 
од Banca Intesa a.d.  05/000767/18

Миленковић Снежана, Крушевац, чек/ови бр. 140012212 
издат/и од Banca Intesa a.d.  05/000768/18

Коларов Милијана, Ваљево, чек/ови бр. 0000170551469, 
0000170551477, 0000170551485, 0000170551493, 0000170551501, 
0000170551519, 0000170551527 издат/и од Banca Intesa a.d.  

05/000769/18
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Коларов Милијана, Ваљево, чек/ови бр. 0000170780340, 

0000170780357, 0000170780365 издат/и од Banca Intesa a.d.  
05/000770/18

Милисављевић Драгица, Београд, чек/ови бр. 42406473, 
42406481, 42406490 и 42406503 издат/и од Банке Поштанске 
штедионице а.д.  05/000771/18

Милић Ненад, Нови Пазар, чек/ови бр. 27470912 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000772/18

Милић Ненад, Нови Пазар, чек/ови бр. 27470920 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000773/18

Милић Ненад, Нови Пазар, чек/ови бр. 27470939 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000774/18

Милић Ненад, Нови Пазар, чек/ови бр. 27470947 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000775/18

Милић Ненад, Нови Пазар, чек/ови бр. 27470955 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000776/18

Милић Ненад, Нови Пазар, чек/ови бр. 27470963 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000777/18

Милић Ненад, Нови Пазар, чек/ови бр. 27470971 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000778/18

Милић Ненад, Нови Пазар, чек/ови бр. 27470980 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000779/18

Милић Ненад, Нови Пазар, чек/ови бр. 27470998 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000780/18

Милић Ненад, Нови Пазар, чек/ови бр. 27471005 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000781/18

Сићовић Сандра, Београд, чек/ови бр. 5895227 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000782/18

Сићовић Сандра, Београд, чек/ови бр. 5895278 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000783/18

Сићовић Сандра, Београд, чек/ови бр. 5895278 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000784/18

Сићовић Сандра, Београд, чек/ови бр. 5895286 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д.  05/000785/18

Трајковић Радојица, Краљево, чек/ови бр. 5282194 издат/и 
од Raiffeisen bank a.d.  05/000786/18

Животић Надица, Петровац на Млави, чек/ови бр. 
0000090572439 издат/и од Banca Intesa a.d.  05/000787/18

Ђуђић Илић Весна, Лозница, чек/ови бр. 0000168562452 
издат/и од Banca Intesa a.d.  05/000788/18

Ђуровић Милош, Пожега, чек/ови бр. 0000035065390 изда-
т/и од Banca Intesa a.d.  05/000789/18

Ђуровић Милош, Пожега, чек/ови бр. 0000035065408 изда-
т/и од Banca Intesa a.d.  05/000790/18

Ђуровић Милош, Пожега, чек/ови бр. 0000035065416 изда-
т/и од Banca Intesa a.d.  05/000791/18

Недељковић Драган, Београд, чек/ови бр. 6556213, 
6556214 издат/и од Raiffeisen bank a.d.  05/000792/18

Браковић Љиља, Нови Сад, чек/ови бр. 3375251 издат/и од 
Erste bank a. d.  05/000793/18

– ДОКУМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –

Компанија Дунав осигурање а.д.о. - ГФО Крушевац, Кру-
шевац, полиса/е осигурања ОС-1/ПЛ, бр. 008726001 издата/е од 
Компаније Дунав осигурања а.д.о. - ГФО Крушевац.  

06/000275/18
Јованчевић Зорица, Лаћарак, полиса/е животног осигура-

ња, бр. 2619846 издата/е од Generali osiguranja Srbija a.d.o.  
06/000276/18

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –

Добривојевић Јелена, Ваљево, сведочанство/а ОШ „Мило-
ван Глишић” у Ваљеву.  07/000782/18

Вучковић Драган, Ћуприја, сведочанство/а ОШ „Ђура Јак-
шић”, школске 1978/79.  07/000783/18

Стојадиновић Славољуб, Влашки До, сведочанство/а ОШ 
„Радомир Лазић” у Азањи, дел. бр. 01-167 од 13.6.1994.  

07/000784/18
Танацковић Славиша, Београд, сведочанство/а завршене 

ОШ „Ђуро Салај” у Београду.  07/000785/18
Милетић Сања, Београд, сведочанство/а завршене основне 

школе ОШ „Влада Аксентијевић” у Београду.  07/000786/18
Славковић Љубиша, Крагујевац, сведочанство/а ОШ „11. 

октобар” у Чумићу.  07/000787/18
Којић Александар, Бадовинци, сведочанство/а ОШ „Вук 

Караџић” у Бадовинцима.  07/000788/18
Савић Тијана, Београд, сведочанство/а V разреда ОШ „Ми-

лена Павловић-Барили” у Београду.  07/000789/18
Којић Алекса, Чачак, сведочанство/а V разреда ОШ „Свети 

Сава” у Чачку.  07/000790/18
Којић Алекса, Чачак, сведочанство/а VI разреда ОШ „Све-

ти Сава” у Чачку.  07/000791/18
Еветовић Јелисавета, Суботица, сведочанство/а ОШ „Мат-

ко Вуковић” у Суботици.  07/000792/18
Киш Ержебет, Фекетић, сведочанство/а ОШ „Никола Ђур-

ковић” у Фекетићу, дел. бр. 01-270/1, мк 1/499 од 23.08.1967.  
07/000793/18

Вукашиновић Драгиша, Гроцка, сведочанство/а о заврше-
ном основном образовању ОШ „Алекса Шантић” у Калуђерици. 

 07/000794/18
Прокопијевић Милан, Пожега, сведочанство/а ОШ „Еми-

лија Остојић” у Пожеги, школске 1987/88.  07/000795/18
Ерић Анђела, Пожега, ђачка књижица I циклуса ОШ „Еми-

лија Остојић” у Пожеги.  07/000796/18
Петровић Зоран, Вајска, сведочанство/а ОШ „Алекса Шан-

тић” у Вајски, дел. бр. 139/47 од 20.6.1988.  07/000797/18
Васић Петар, Љубовија, сведочанство/а о завршеној основ-

ној школи.  07/000798/18
Живановић Тијана, Јагодина, ђачка књижица ОШ „Милан 

Мијалковић” у Јагодини.  07/000799/18
Миленковић Владимир, Сикирица, сведочанство/а ОШ 

„Бранко Крсмановић” у Сикирици, школске 2010/11.  
07/000800/18

Ковачевић Младен, Косјерић, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ОШ „Мито Игумановић” у Косјерићу.  

07/000801/18
Павић Огњен, Крагујевац, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Живадинка Дивац” у Крагујевцу.  07/000802/18
Кнежевић Чедомир, Нова Пазова, сведочанство/а VIII ра-

зреда ШООО „Вождовац” у Београду.  07/000803/18
Спиридоновић Петар, Нови Сад, сведочанство/а о заврше-

ној основној школи ОШ „Иво Лола Рибар” у Новом Саду.  
07/000804/18

Јовановић Дејан, Земун, сведочанство/а ОШ „Бранко Пе-
шић” у Земуну.  07/000805/18

Лазаревић Емилија, Нови Сад, сведочанство/а VII разреда 
ОШ „Радоје Домановић” у Крагујевцу.  07/000806/18

Лазаревић Емилија, Нови Сад, сведочанство/а VI разреда 
ОШ „Радоје Домановић” у Крагујевцу.  07/000807/18

Лазаревић Емилија, Нови Сад, сведочанство/а V разреда 
ОШ „Радоје Домановић” у Крагујевцу.  07/000808/18

Томовић Ангелина, Београд, сведочанство/а ОШ „Љуба 
Ненадовић” у Београду.  07/000809/18

Барјактаревић Љиљана, Велика Плана, сведочанство/а ОШ 
„Милош Митровић” у Великој Плани, школске 1997/98.  

07/000810/18
Учур Марко, Сомбор, сведочанство/а VII разреда, школске 

2016/17.  07/000811/18
Бркић Анастасија, Чукарица, ђачка књижица II циклуса од 

V до VIII разреда ОШ „Љуба Ненадовић” у Београду.  
07/000812/18

Гашпарић Игор, Нови Сад, сведочанство/а о завршеној 
Основној школи „Светозар Марковић Тоза” у Новом Саду.  

07/000813/18
Чемере Имре, Хоргош, сведочанство/а ОШ „10. октобар” у 

Хоргошу.  07/000814/18
Хасановић Амра, Нови Пазар, сведочанство/а V разреда 

ОШ „Вук Караџић” у Новом Пазару.  07/000815/18
Хасановић Амра, Нови Пазар, сведочанство/а VI разреда 

ОШ „Вук Караџић” у Новом Пазару.  07/000816/18
Хасановић Амра, Нови Пазар, сведочанство/а VII разреда 

ОШ „Вук Караџић” у Новом Пазару.  07/000817/18
Хасановић Амра, Нови Пазар, сведочанство/а VIII разреда 

ОШ „Вук Караџић” у Новом Пазару.  07/000818/18
Бартоловић Александар, Београд, сведочанство/а ОШ 

„Станоје Главаш” у Београду.  07/000819/18
Младеновић Свето, Ковин, сведочанство/а ОШ „Миша 

Стојковић” у Гају, дел. бр. 101/31 од 3.6.2002.  07/000820/18
Глишић Стеван, Стари Град, ђачка књижица ОШ „Браћа 

Барух”.  07/000821/18
Ђурђановић Саша, Крушевац, сведочанство/а ОШ „Бранко 

Радичевић” у Крушевцу.  07/000822/18
Перић Лука, Београд, сведочанство/а ОШ „Ђуро Даничић” 

у Београду.  07/000823/18
Туцаковић Анастасија, Нови Београд, ђачка књижица ОШ 

„Иван Гундулић”.  07/000824/18

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –
Смрзлић Милијана, Србобран, диплома Гимназије „Свето-

зар Милетић” у Србобрану.  08/002056/18
Михаиловић Мирослав, Лазаревац, диплома III степена 

Техничке школе „Колубара” у Лазаревцу.  08/002057/18
Радивојац Ђера, Иђош, диплома Техничке школе у Кикинди.  

08/002058/18
Спасић Ивана, Чукарица, диплома Медицинске школе 

„Звездара” у Београду.  08/002059/18
Спасојевић Милош, Тител, диплома СТШ „Милева Ма-

рић” у Тителу.  08/002060/18
Јовић Драган, Обреновац, диплома IV степена Техничке 

школе „Буда Давидовић” у Обреновцу.  08/002061/18
Добановачки Александар, Нови Сад, диплома Школе уче-

ника у привреди „Ђорђе Зличић” у Новом Саду.  08/002062/18
Бокор Ненад, Зрењанин, диплома пекара Универзитета 

„Знање” у Земуну, број 434, IV-1/1197.  08/002063/18
Давидовић Миле, Футог, диплома средње Машинске шко-

ле у Новом Саду.  08/002064/18
Трајковић Јелена, Београд, диплома Медицинске школе 

„Надежда Петровић” у Земуну.  08/002065/18
Малиџан Мерима, Старчево, диплома Машинске школе 

„Панчево” у Панчеву, дел. бр. 6/57, школске 2011/12.  08/002066/18
Гњатовић Никола, Београд, диплома Електротехничке 

школе „Стари град” у Београду.  08/002067/18
Карић Александар, Обреновац, диплома Техничке школе у 

Обреновцу.  08/002068/18
Стојановић Дарко, Бачки Петровац, диплома средње Ма-

шинске школе у Новом Сад.  08/002069/18
Николић Ана, Ниш, сведочанство/а I разреда Гимназије 

„Светозар Марковић” у Нишу, школске 1997/98.  08/002070/18
Николић Ана, Ниш, сведочанство/а II разреда Гимназије 

„Светозар Марковић” у Нишу, школске 1998/99.  08/002071/18
Николић Ана, Ниш, сведочанство/а III разреда Гимназије 

„Светозар Марковић” у Нишу, школске 1999/2000.  08/002072/18
Вујошевић Петар, Подгорица, диплома Школе за бродар-

ство, бродоградњу и хидроградњу у Београду.  08/002073/18
Николић Ана, Ниш, сведочанство/а IV разреда Гимназије 

„Светозар Марковић” у Нишу, школске 2000/01.  08/002074/18
Трајковић Ивана, Београд, диплома Хемијско прехрамбено 

технолошке школе у Београду.  08/002075/18
Халитовић Ријад, Нови Пазар, сведочанство/а II разреда 

средње Техничке школе, смер електротехничар за термичке и 
расхладне уређаје.  08/002076/18

Балог Маријана, Ђурђево, диплома Средње школе „22. ок-
тобар” у Жабаљу, школске 2008/09.  08/002077/18

Добрић Петар, Сурчин, диплома Техничке школе „Нови 
Београд”.  08/002078/18

Радовановић Светлана, Жупањац, сведочанство/а III разре-
да Образовног центра у Лазаревцу, ред. бр. уписнице X/24, дел. 
бр. 674 од 11.06.1988.  08/002079/18

Балановић Маргарета, Неготин, сведочанство/а I, II, III и 
IV разреда Медицинске школе у Зајечару.  08/002081/18

Здравковић Стевица, Лесковац, диплома ЕТШ „Никола Те-
сла” у Јагодини, школске 2012/13.  08/002082/18

Петровић Анђела, Београд, сведочанство/а I разреда Два-
наесте београдске гимназије.  08/002083/18

Андрић Милан, Шабац, диплома III степена Школе „Коста 
Абрашевић” у Шапцу, школске 1978/79.  08/002084/18

Јевремовић Душан, Кончарево, диплома продавца пре-
храмбене робе, школске 1979/80.  08/002085/18

Половина Мирко, Банатско Карађорђево, диплома Пољо-
привредне школе у Зрењанину.  08/002086/18

Цуцић Ненад, Кикинда, диплома Техничке школе у Кикинди.  
08/002087/18

Петровић Зоран, Лозница, диплома средње школе.  
08/002088/18

Бајаловић Љиљана, Добринци, сведочанство/а IV разре-
да Средње школе друштвених делатности „Иво Лола Рибар” у 
Сремској Митровици, дел. бр. 372 од 14.6.1986.  08/002089/18

Јанчић Александар, Лозница, диплома Техничке школе у 
Лозници.  08/002090/18

Кркљеш Бранка, Смедеревска Паланка, диплома ХТПШ 
„Жикица Дамњановић” у Смедеревској Паланци, школске 
2002/03.  08/002091/18

Милићевић Славица, Зрењанин, диплома ХПТШ „Урош 
Предић” у Зрењанину.  08/002092/18

Николић Александар, Радаљ, диплома Школе „Свети 
Сава” у Лозници, школске 2016/17.  08/002093/18

Ђокић Нина, Деспотовац, сведочанство/а IV разреда Меди-
цинска школа „Звездара”.  08/002094/18

Хромиш Александар, Врбас, диплома ССШ „4. јули” у Вр-
басу, дел. бр. 1048 од 18.6.1996.  08/002095/18

Јанковић Драгомир, Трстеник, диплома Гимназије „Вук 
Караџић” у Трстенику, дел. бр. 224/34 од 28.8.2000.  

08/002096/18
Јововић Симо, Нови Београд, диплома Техничке школе ГСП. 

 08/002097/18
Бркић Никола, Српски Крстур, сведочанство/а II разреда 

Медицинске школе у Зрењанину, школске 2015/16.  08/002098/18
Крчо Никола, Суботица, диплома Политехничке средње 

школе у Суботици.  08/002099/18
Маринковић Живота, Неготин, диплома V степена ОЦ 

усмереног образовања и васпитања „12.септембар” ООУР-а Тех-
ничке школе „Иво Лола Рибар”,  дел. бр. 06/10 од 19.01.1989.  

08/002100/18
Николић Ивица, Неготин, диплома Техничке школе у Него-

тину, дел. бр. 128 од 07.06.1999.  08/002101/18
Милица Лауш, Вршац, диплома о завршеној Гимназији 

„Борислав Петров Браца” у Вршцу.  08/002102/18
Радујко Наташа, Бечеј, диплома Техничке школе „Петар 

Драпшин” у Ади.  08/002103/18
Купчо Роберт, Бечеј, диплома Техничке школе у Бечеју, 

школске 1990/2000.  08/002104/18
Радовић Снежана, Прокупље, диплома Техничке школе 

„15. мај” у Прокупљу, школске 1983/84.  08/002105/18
Јовић Радивоје, Доња Трнава, диплома Техничке школе 

„15. мај” у Прокупљу, школске 2003/04.  08/002106/18
Љубојевић Мелита, Бечеј, диплома Економско-трговинске 

школе у Бечеју, школске 2007/08.  08/002107/18
Миоковић Драган, Нови Сад, диплома Економске школе 

„Светозар Милетић” у Новом Саду.  08/002108/18
Ђоловић Маријана, Чачак, диплома Медицинске школе у 

Чачку.  08/002109/18
Јањић Наташа, Трстеник, диплома Гимназије „Вук Кара-

џић” у Трстенику, дел. бр. 306/20 од 7.6.2002.  08/002110/18
Фрфалановић Биљана, Бор, диплома III степена Трговин-

ско-економске школе у Бору.  08/002111/18
Стеванетић Владимир, Нова Варош, сведочанство/а I ра-

зреда Трговинско-угоститељске школе у Чајетини, дел. бр. 479/7 
од 20.6.2002.  08/002112/18

Стеванетић Владимир, Нова Варош, сведочанство/а II ра-
зреда Трговинско-угоститељске школе у Чајетини, дел. бр. 437/7.  

08/002113/18
Стеванетић Владимир, Нова Варош, сведочанство/а III 

разреда Угоститељско-туристичке школе у Чајетини, дел. бр. 
323/10 од 28.5.2004.  08/002114/18

Јездимировић Сузана, Уљма, сведочанство/а I разреда Еко-
номско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић” у Алибунару, 
дел. бр. 03-5-107/2005.  08/002115/18

Јездимировић Сузана, Уљма, сведочанство/а II разреда 
Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић” у Алибуна-
ру, дел. бр. 03-5-288/2006.  08/002116/18

Јездимировић Сузана, Уљма, сведочанство/а III разреда 
Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић” у Алибуна-
ру, дел. бр. 03-5-508/2007.  08/002117/18

Јездимировић Сузана, Уљма, сведочанство/а IV разреда 
Економско-трговинске школе „Доситеј Обрадовић” у Алибуна-
ру, дел. бр. 03-5-112/2008.  08/002118/18

Јездимировић Сузана, Уљма, диплома Економско-трго-
винске школе „Доситеј Обрадовић” у Алибунару, дел. бр. 03-6-
97/2008.  08/002119/18

Јанковић Бранислав, Степановићево, диплома средње Сао-
браћајне школе „Пинки” у Новом Саду.  08/002120/18

Нина Биљана, Београд, диплома средње Угоститељско-ту-
ристичке школе у Београду.  08/002121/18

Павићевић Горан, Београд, диплома ЕТШ „Раде Кончар” у 
Београду.  08/002122/18

Ристић Петра, Ниш, диплома Музичке школе у Нишу, из-
дата 2014.  08/002123/18

Ћук Марко, Нови Сад, диплома Спортскe гимназијe у Бео-
граду.  08/002124/18

Перић Олгица, Инђија, сведочанство/а I, II, III и IV разреда 
СШ Балетскe школe „Лујо Давичо” у Београду.  08/002125/18

Станковић Далиборка, Мали Пожаревац, диплома Гимна-
зије у Младеновцу, друштвено језичког смера.  08/002127/18
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Остојић Катарина, Београд, диплома Школе за негу лепоте 

у Београду.  08/002128/18
Браховић Амела, Нови Пазар, сведочанство/а I разреда 

средње Медицинске школу у Новом Пазару, смер гинеколоско 
акушарска сестра.  08/002129/18

Браховић Амела, Нови Пазар, сведочанство/а II разреда 
средње Медицинске школе у Новом Пазару, смер гинеколошко 
акушерска сестра.  08/002130/18

Стојменовић Иван, Котеж, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Војне гимназије у Београду.  08/002131/18

Стојменовић Иван, Котеж, диплома Војне гимназије у Бео-
граду.  08/002132/18

Липановић Татјана, Београд, диплома III степена Школе за 
негу лепоте у Београду, бр. 01-7/256 од 21.06.1989.  08/002133/18

Липановић Татјана, Београд, диплома IV степена Школе за 
негу лепоте у Београду, бр. 01-7/40 од 16.06.1990.  08/002134/18

Николић Драгољуб, Палилула, Београд, диплома Раднич-
ког универзитета Нови Београд у металски образовни центар у 
Београду, бр. 352/80.  08/002135/18

Танасијевић Милош, Сремски Карловци, диплома Елек-
тротехничке школе „Михајло Пупин” у Новом Саду.  

08/002136/18
Шарац Миодраг, Стара Пазова, сведочанство/а I разреда 

Политехничке академије у Београду.  08/002137/18
Шарац Миодраг, Стара Пазова, диплома II разреда Поли-

техничке академије у Београду.  08/002138/18
Шарац Миодраг, Стара Пазова, сведочанство/а III разреда 

Политехничке академије у Београду.  08/002139/18
Шарац Миодраг, Стара Пазова, сведочанство/а IV разреда 

Политехничке академије у Београду.  08/002140/18
Шарац Миодраг, Стара Пазова, диплома Политехничке 

академије у Београду, бр. 02-655.  08/002141/18
Цицмил Александар, Врачар, диплома Четрнаесте београд-

ске гимназије.  08/002142/18
Дамљановић Предраг, Ужице, диплома ТШ „Радоје Ма-

рић” у Ужицу.  08/002143/18
Подкољњак Никола, Сурчин, сведочанство/а I, II, III и IV 

године Грађевинско-техничке школе.  08/002144/18
Ракић Игор, Крушевац, диплома Машинско-електротех-

ничке школе у Крушевцу.  08/002145/18
Живановић Виолета, Кораћица, диплома Гимназије у Мла-

деновцу.  08/002146/18
Рац Марија, Нови Сад, диплома Техничке школе „Јован 

Вукановић” у Новом Саду.  08/002147/18
Чоловејић Иван, Крушевац, диплома Техничке школе у 

Крушевцу.  08/002148/18
Маркешевић Стефан, Краљево, диплома Медицинске шко-

ле у Краљеву, издата 2007.  08/002149/18
Живковић Љиљана, Ниш, диплома Гимназије „Светозар 

Марковић” у Нишу, издата 2003.  08/002150/18
Мајлат Марко, Стари Жедник, диплома Политехничке 

школе у Суботици.  08/002151/18
Станковић Дејан, Нови Сад, диплома Електротехничке 

школе „Михајло Пупин” у Новом Саду.  08/002152/18
Филипоски Ивана, Београд, диплома Текстилне школе у 

Београду.  08/002153/18
Симић Јанко, Лепосавић, диплома Средње школе „Никола 

Тесла” у Лепосавићу, школске 1985/86.  08/002154/18
Николић Николина, Вождовац, диплома СШ Медицинске 

школе „Звездара” у Београду.  08/002155/18
Врбашки Александар, Сомбор, диплома Техничке школе у 

Оџацима, школске 1991/92.  08/002156/18
Аћимовић Андреја, Свилајнац, диплома ЕТШ „Никола Те-

сла” у Јагодини, школске 2011/12.  08/002157/18
Павичић Иван, Вршац, диплома Хемијско-медицинске 

школе у Вршцу, школске 2003/04.  08/002158/18
Петровић Маша, Смедерево, сведочанство/а IV разреда 

Гимназије у Смедереву.  08/002159/18
Петровић Маша, Смедерево, диплома Гимназије у Смеде-

реву.  08/002160/18
Обрадовић Никола, Крушевац, диплома Техничке школе у 

Крушевцу.  08/002161/18
Акиф Сарита, Ниш, диплома Угоститељско-туристичке 

школе у Нишу.  08/002162/18
Ристић Петра, Ниш, диплома Музичке школе у Нишу, из-

дата 2015.  08/002163/18
Буљовчић Петар, Суботица, диплома Хемијско технолошке 

школе у Суботици.  08/002164/18
Дугалић Снежана, Краљево, сведочанство/а о завршеној 

ПХШ „Др Ђорђе Радић” у Краљеву, смер ветеринарски техни-
чар, издата 1998.  08/002165/18

Станојевић Никола, Крушевац, диплома Машинско-елек-
тротехничке школе у Крушевцу.  08/002166/18

Павловић Милорад, Шабац, диплома Средње школе „Вук 
Караџић” у Љубовији.  08/002167/18

Јањушевић Данило, Звездара, сведочанство/а IV разреда 
Пољопривредне школе у Пожеги.  08/002168/18

Глишић Оливер, Забрежје, диплома Техничке школе „Буда 
Давидовић” у Обреновцу.  08/002169/18

Кокоровић Стефан, Лазаревац, сведочанство/а I разреда 
Техничке школе „Колубара” у Лазаревцу.  08/002170/18

Бјелановић Горан, Београд, сведочанство/а II разреда Два-
наесте београдске гимназије.  08/002171/18

Миловановић Александар, Нови Београд, сведочанство/а I 
разреда заједничких основа Саобраћајно-техничкe школe у Зе-
муну.  08/002172/18

Шијакинић Оливера, Ужице, диплома Пољопривредне 
школе „Љубо Мићић” у Пожеги, смер пекар.  08/002173/18

Миловановић Александар, Нови Београд, сведочанство/а II 
разреда заједничких основа Саобраћајно-техничкe школe у Зе-
муну.  08/002174/18

Војчић Игор, Пирот, диплома III степена Техничке школе у 
Бабушници.  08/002175/18

Лазендић Јован, Чуруг, диплома Средње школе „22. окто-
бар” у Жабљу, школске 2014/15.  08/002176/18

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА –

Опсеница Лука, Чукарица, студентска књижица - индекс 
Правног факултета Универзитета у Београду „Београд”, бр. 
908/2017.  09/000265/18

Едиет Душан, Врачар, Београд, диплома Филолошког фа-
култета у Београду, група енглески језик и књижевност, 1965/66. 

 09/000266/18
Петронијевић Кристина, Крагујевац, студентска књижица 

- индекс Природно математичког факултета у Крагујевцу.  
09/000267/18

Кривокапић Марлена, Београд, студентска књижица - ин-
декс Медицинског факултета у Београду, специјалистичке студи-
је, бр. 19-МП-06.  09/000268/18

Балић Арнела, Нови Пазар, студентска књижица - индекс 
Државног универзитета у Новом Пазару, бр. 010019/16.  

09/000269/18
Недић Маја, Гроцка, диплома Високе туристичке школе 

струковних студија, економиста за туризам.  09/000270/18
Петровић Марко, Палилула, студентска књижица - индекс 

Филозофског факултета у Београду, бр. IS 070084.  09/000271/18
Николић Милош, Бајина Башта, студентска књижица - ин-

декс Високе хотелијерске школе струковних студија у Београду, 
бр. РБ 014-2014.  09/000272/18

Мирковић Никола, Крагујевац, диплома Економског фа-
култета у Крагујевцу.  09/000273/18

Ђуричић Сања, Ужице, студентска књижица - индекс 
ВПТШ „Ужице” у Ужицу, бр. ТТ 34/16.  09/000275/18

Срећковић Тамара, Обреновац, диплома Учитељског фа-
култета Универзитета у Београду.  09/000276/18

– ПЕЧАТИ –

Стамбена заједница - Драгослав Николић, Нови Београд, 
печат округлог облика исписан ћирилицом: унутар печата 
СКУПШТИНА ЗГРАДЕ НОВИ БЕОГРАД, у централном делу 
печата Улица Др Ивана Рибара бр. 50.  10/000310/18

Nevenka Sumovic pr ZANATSKO GRAĐEVINSKA 
RADNJA, Бели Поток, печат правоугаоног облика исписан 
латиницом, унутар печата: nevenka simovic pr ZANATSKO 
GRAĐEVINSKA RADNJA beli potok.  10/000311/18

Министарство трговине, туризма и телекомуникација, 
Београд, печат округлог облика, пречника 32 mm, исписан ћири-
личним текстом у концентричним круговима: Република Србија, 
Министарство трговине, туризма и телекомуникација; у дну пе-
чата - Београд; у средини - мали грб Републике Србије; између 
грба Републике Србије и седишта исписана је римска ознака 
LXXXVI.  10/000312/18

Стамбена заједница - Ана Ковачевић, Нови Београд, печат 
округлог облика исписан ћирилицом, унутар печата: СКУП-
ШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ НОВИ БЕОГРАД, у централном 
делу: ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 8.  10/000313/18

Стамбена заједница - Ана Ковачевић, Нови Београд, печат 
округлог облика исписан ћирилицом, унутар печата: СКУП-
ШТИНА СТАНАРА ЗГРАДЕ НОВИ БЕОГРАД, у централном 
делу: ОТОНА ЖУПАНЧИЧА 10.  10/000314/18

Стамбена заједница - Бранко Мркаљ, Нови Београд, печат 
округлог облика исписан ћирилицом, унутар печата: СКУП-
ШТИНА СТАНАРА Н. БЕОГРАД; у централном делу - Др ивана 
рибара БР. 82 ламела 1.  10/000316/18

– РАЗНО –

Ђурђевић Бојана, Ђаковица, легитимација IRL број 
71099/50/00729, издата у Смедереву 10.12.2001.  11/000801/18

Вујовић Зоран, Београд, летачка дозвола бр. 401/14023, из-
дата 12.05.2000. од Директората цивилног ваздухопловства РС.  

11/000802/18
Peric trans company, Нови Београд, дозвола за међународни 

транспорт BELGIJA UNI ya 2017 бр. 5493, издата од Министар-
ства саобраћаја, грађевинарства и инфраструктуре.  11/000803/18

Барбуловић Слободан, Нови Сип, oвлашћење о оспосо-
бљености, заповедник врсте А, број KL00183, издато од Лучке 
капетаније Кладово.  11/000804/18

Барбуловић Слободан, Нови Сип, oвлашћење о посебној 
оспособљености за руковање радио-телефонским уређајем број 
KL00110, издато од Лучке капетаније Кладово.  11/000805/18

Барбуловић Слободан, Нови Сип, oвлашћење о посебној 
оспособљености за управљање пловилом уз помоћ радара, број 
KL00111, издато од Лучке капетаније Кладово.  11/000806/18

Петровић Драгиша, Краљево, меморијска картица за ди-
гитални тахограф бр. SRB0000046700000, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја.  11/000808/18

Марковић Божидар, Јагодина, девизна књижица парт. бр. 
1265556031, издата од Југобанке а.д. у стечају.  11/000809/18

Марковић Божидар, Јагодина, девизна књижица парт. бр. 
1265780399, издата од Југобанке а.д. у стечају.  11/000810/18

Спасојевић Драган, Чачак, меморијска картица дигиталног 
тахографа бр. SRB0000008803000, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја.  11/000811/18

Vukovic prevoz, Вршац, дозвола за међународни превоз 
ствари ДЕ-000352, издата од Министарства грађевинарства, са-
обраћаја и инфраструктуре.  11/000812/18

Trade express trans d.o.o., Kрагујевац, дозвола за међународно 
друмски превоз ствари R-bt 2018 бр. 44943, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/000814/18

Despotovica d.o.o., Горњи милановац, дозвола за међуна-
родни транспорт TR-bt BP 2017 бр. 561322, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/000815/18

Despotovica d.o.o., Горњи милановац, дозвола за међуна-
родни транспорт TR-bt BP 2017 бр. 561323, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/000816/18

Despotovica d.o.o., Горњи милановац, дозвола за међуна-
родни транспорт TR-bt BP 2017 бр. 561324, издата од Министар-
ства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/000817/18

CARGOM d.o.o., Београд, дозвола за међународни транс-
порт UA t e5 454005, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре.  11/000818/18

Activity Logistic d.o.o., Нови Сад, дозвола за међународни 
јавни превоз ствари GR-bt  бр. 00878, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/000819/18

RM d.o.o. Stubica, Поповац, дозвола за међународни транс-
порт UK-bt бр. 44/2017, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре.  11/000820/18

Карић Марија, Београд, потврда о контроли уградње уре-
ђаја за погон возила на ТНГ број 0332556.  11/000821/18

Kovačević Transport d.o.o., Футог, дозвола за међународни 
јавни превоз ствари BYb бр. 7194550, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/000822/18

Kovačević Transport d.o.o., Футог, дозвола за међународни 
јавни превоз ствари BYb бр. 7194551, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/000823/18

Милетић Никола, Младеновац, меморијска картица диги-
талног тахографа за возача бр. SRB0000035364000, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја.  11/000824/18

Кузмановић Биљана, Шабац, уверење о положеном струч-
ном испиту бр. 5976, издато 25.03.2015. од Министарства здра-
вља РС.  11/000825/18

Стефановић Радоје, Ужице, потврда о исправности уре-
ђаја и опреме за погон возила на ТНГ број 000881-14 издате од 
Агенције за безбедност саобраћаја штампана на обрасцу број 
0106730.  11/000826/18

Стефановић Радоје, Ужице, уверење о испитивању возила 
број 000881-14  штампаном на обрасцу број 0110655 издато од 
Агенције за безбедност саобраћаја.  11/000827/18

Петровић Бојан, Београд, потврда бр. 532557 о исправно-
сти уређаја на течни нафтни гас издата на обрасцу бр. 0275973, 
издата од АМС.  11/000828/18

Мијатовић Александар, Звездара, лиценца за инструктора 
вожње бр. АБС 002010, издата од Агенције за безбедност сао-
браћаја.  11/000830/18

Мијатовић Александар, Звездара, лиценца предавача тео-
ријске обуке бр. АБС 000559, издата од Агенције за безбедност 
саобраћаја.  11/000831/18

Мијатовић Александар, Звездара, лиценца за испитивача 
бр. АБС 000854, издата од Агенције за безбедност саобраћаја.  

11/000832/18
Fortuna International d.o.o., Земун, потврда о контроли 

уградње уређаја за погон возила на ТНГ серијски број обрасца 
0279671.  11/000833/18

Andriana Sped d.o.o., Београд, дозвола за међународни 
транспорт HR 3zem 2017 006083, издата од Министарства сао-
браћаја, грађевинарства и инфраструктуре.  11/000834/18

BO&MY d.o.o., Београд, дозвола за међународни транс-
порт RO bt 156447, издата од Министарства саобраћаја, грађеви-
нарства и инфраструктуре.  11/000835/18

Darton, Београд, дозвола за међународни транспорт UA bt 
641874, издата од Министарства саобраћаја, грађевинарства и 
инфраструктуре.  11/000836/18

Darton, Београд, дозвола за међународни транспорт UA t 
448974, издата од Министарства саобраћаја, грађевинарства и 
инфраструктуре.  11/000837/18

Дрљача Кристина, Гроцка, уверење о испитивању возила 
бр. 004707-15П, серијски број обрасца 74788, издато од Агенци-
је за безбедност саобраћаја.  11/000838/18

Trans Marić, Суботица, дозвола за међународни транспорт 
RO bt 40124, издата од Министарства саобраћаја, грађевинар-
ства и инфраструктуре.  11/000839/18

Truck-International d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међу-
народни јавни превоз ствари TR-bt/2017/ бр. 563390, издата од 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

11/000840/18
Marić Šped, Ченеј, дозвола за међународни транспорт TR 

bt 562083, издата од Министарства саобраћаја, грађевинарства и 
инфраструктуре.  11/000841/18

Гњидић Миливој, Земун, потврда о контроли уградње уре-
ђаја за погон возила на ТНГ сер. бр. 005622-17.  11/000842/18

Marić Šped, Ченеј, дозвола за међународни транспорт TR 
bt 562084, издата од Министарства саобраћаја, грађевинарства и 
инфраструктуре.  11/000843/18

Marić Šped, Ченеј, дозвола за међународни транспорт TR 
bt 562085, издата од Министарства саобраћаја, грађевинарства и 
инфраструктуре.  11/000844/18

Kaurin d.o.o., Нови Сад, дозвола за међународни транспорт 
TR 562090, издата од Министарства саобраћаја, грађевинарства 
и инфраструктуре.  11/000845/18

Balkanik export-import d.o.o., Ваљево, дозвола за слободан 
ванлинијски превоз путника МК-bus vls 2017, бр. 000837, издата 
од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  

11/000846/18
Balkanik export-import d.o.o., Ваљево, дозвола за слободан 

ванлинијски превоз путника MNE-bus vls 2017, бр. 0000040, из-
дата од Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре.  11/000847/18

Вељо Парезановић, Стемикс, Чукарица, уверење за вози-
ло волксвакег ап о испитивању и контролисању возила које се 
увози као употребљавано бр. 005674-18П, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја.  11/000848/18

Parić-transport d.o.o., Угриновци, дозвола за међународни 
транспорт HR uni за Е2 /2017/ бр. 6002, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре.  11/000849/18
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4. ПРЕГЛЕД ХИДРОЛОШКИХ И МЕТЕОРОЛОШКИХ СТАНИЦА И ПУНКТОВА ЗА ОСМАТРАЊЕ ЛЕДЕНИХ ПОЈАВА

1. Извештајне хидролошке станице за редовно и ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког 
хидрометеоролошког завода Србије са условним водостајима

Табела 1.

Ред.
број Водоток Хидролошка

станица

Подручје одбране од поплава Условни 
водостај
Н (сm)

Израда 
прогноза/

тенденција

Време од 
најаве до 

пристизања 
врха таласа

Деоница одбране Општина

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Дунав Бездан Д.12.3, Д.19.1. Сомбор 500 + 4 дана
2. Дунав Апатин Д.12.1, Д.12.2. Апатин, Сомбор 600 + 5 дана
3. Дунав Бачка Паланка Д.11.1. Нови Сад, Бачки Петровац, Бачка Паланка 530 + 6 дана
4. Дунав Нови Сад Д.10.2, Д.10.3, Д.10.4. Нови Сад,

Сремски Карловци
450 + 7 дана

5. Дунав Сланкамен Д.17.2. Зрењанин 500 7 дана
6. Дунав Земун С.1.1, Д.4.1, Д.5.1, Д.6.1, Д.6.2. Бгд –Земун, Бгд –Стари Град, Бгд –Палилула, 

Бгд –Гроцка, Панчево
550 + 8 дана

7. Дунав Панчево Д.6.1, Д.6.2., Д.6.3, Д.6.4, Д.8.1, Д.9.1, Д.20.6. Београд –Палилула, Панчево, Ковин 500 + 9 дана
8. Дунав Смедерево Д.3.1, Д.3.2, М.1.1, ДЂ.2.7. Смедерево 600 + 9 дана
9. Дунав В. Градиште Д.Ђ.2.3.  – Д.Ђ.2.6., Д.Ђ.2.8. В. Градиште, Пожаревац 800 10 дана

10. Тиса Нови Кнежевац Д.16.1. Нови Кнежевац, Чока 550 + 4 дана
11. Тиса Сента Д.13.1, Д.13.2, Д.13.3. Кањижа, Сента, Ада 600 + 4 дана
12. Тиса Нови Бечеј Д.14.1, Д.16.2, Д.17.1, Д.19.5, Д.19.8. Бечеј, Н. Бечеј, Жабаљ, Чока, Зрењанин 500 4 дана
13. Тамиш Јаша Томић Д.20.4, Д.20.5. Житиште, Сечањ 340 + 24 сата
14. Тамиш Сечањ Д.19.11, Д.20.4, Д.20.5. Зрењанин, Житиште, Сечањ 400 + 36 сати
15. Брзава Марковићево Д.20.5, Д.21.1. Сечањ, Пландиште 200 < 10 сати
16. Моравица Ватин Д.21.1, Д.21.2, Д.21.3. Пландиште, Вршац 300 < 10 сати
17. Нера Кусић Д.7.2. Бела Црква 100 < 10 сати
18. Бели Тимок Књажевац Д.2.1, Д.2.4. Књажевац  

120
18 сати

19. Бели Тимок Зајечар Д.2.1. Зајечар 100 + 35 сати
20. Сава Јамена С.2.3. Ср. Митровица, Шид 960 2 дана
21. Сава Београд С.1.1, С.3.1, С.3.2, С.3.3. Бгд –Н. Београд, Бгд –Стари град,  

Бгд –Чукарица, Бгд –Раковица, Бгд –Вождовац
500 + 4 дана

22. Тамнава Коцељева С.5.4. Коцељева 200 15 сати
23. Велика Морава Ћуприја М.6.2, М.7.1, М.7.2. Јагодина, Ћуприја, Параћин, Варварин, 

Ћићевац
320 + 2,5 дана

24. Велика Морава Багрдан М.3.1, М.3.2, М.6.1. В. Плана, Баточина, Лапово, Свилајнац, 
Ћуприја

450 + 2,5 дана

25. Велика Морава Љубичевски мост М.1.1, М.1.2, М.2.1, М.2.2, Д.3.1. Смедерево, Велика Плана, Пожаревац 450 + 4 дана
26. Јужна Морава Корвинград М.10.2. Дољевац 200 24 сата
27. Јужна Морава Алексинац М.8.1, М.8.3. Алексинац, Ниш 250 + 42 сата
28. Јужна Морава Мојсиње М.8.1. Ћићевац, Алексинац, Ражањ 280 2 дана
29. Нишава Пирот М.9.5. Пирот 100 15 сати
30. Јабланица Печењевце М.10.8. Лесковац 100 + 22 сата
31. Топлица Дољевац М.10.2. Дољевац 180 + 33 сата
32. Ибар Рашка М.12.11. Краљево 350 19 сати

2. Извештајне хидролошке станице за ванредно осматрање водостаја у надлежности Републичког хидрометеоролошког завода 
Србије са условним водостајима

Табела 2.

Ред.
број Водоток Хидролошка

станица

Подручје одбране од поплава Условни
водостај
Н (см)

Израда 
прогноза/

тенденција

Време од 
најаве до 

пристизања 
врха таласа

Деоница одбране Општина

(1) (2) (3) (4) (5) (6) (7) (8)
1. Месић Вршац Д.21.5 Вршац 200
2. Млава Братинац Д.22.1, ДЂ.2.7. Пожаревац, М. Црниће 200 51 сат
3. Пек Кучево Д.22.6 Кучево 144 + 24 сата
4. Јадар Завлака С.6.2. Лозница 200 13 сати
5. Уб Уб С.5.3 Уб 200 + 19 сати
6. Велика Морава Жабарски Мост М.2.3, М.3.1 Велика Плана 450 3 дана
7. Белица Јагодина М.6.2. Јагодина 100 7 сати
8. Лепеница Баточина М.3.2 Баточина 235 + 21 сат
9. Западна Морава Чачак М.13.1. Чачак 280 45 сати

10. Западна Морава Трстеник М.12.4. Чачак, Крушевац, Трстеник 270 66 сати
11. Топоничка рeка Г. Топоница М.8.3. Алексинац, Ниш 120 9 сати
12. Јужна Морава Владичин Хан М.11.1 Владичин Хан 230
13. Топлица Прокупље М.10.2. Прокупље 100 26 сати
14. Пуста река Пуковац М.10.6 Житорађа 150 + 15 сати
15. Нишава Димитровград М.9.6 Димитровград 200 9 сати
16. Нишава Бела Паланка М.9.2 Бела Паланка 180 21 сат
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Условни водостај је водостај при коме Републички хидроме-

теоролошки завод Србије почиње да ванредно осматра водостаје 
и издаје упозорења и прогнозе водостаја. За реке Дунав, Тису и 
Саву, Републички хидрометеоролошки завод Србије издаје упозо-
рења и прогнозе два дана пре достизања условног водостаја.

3. Извештајне метеоролошке станице

Табела 3.
Рeдни
брoj

Водоток Синoптичкa стaницa

1. Дунaв Сoмбoр
2. Дунaв Нoви Сaд
3. Дунaв Вeликo Грaдиштe
4. Тисa Пaлић
5. Тисa Бeчej
6. Бaнaтски вoдoтoци Кикиндa
7. Бaнaтски вoдoтoци Зрeњaнин
8. Бaнaтски вoдoтoци Вршaц
9. Бaнaтски вoдoтoци Бaнaтски Кaрлoвaц
10. Тимoк Зajeчaр
11. Тимoк Нeгoтин
12. Тимoк Црни Врх
13. Сaвa Срeмскa Митрoвицa
14. Сaвa Сурчин
15. Сaвa Бeoгрaд
16. Дринa Сjeницa
17. Дринa Лoзницa
18. Кoлубaрa Вaљeвo
19. Кoлубaрa Близaњe*
20. Кoлубaрa Бoгaтић*
21. Кoлубaрa Брeжђe*
22. Кoлубaрa Пaмбукoвицa*
23. Кoлубaрa Кoцeљeвa*
24. Вeликa Мoрaвa Ћуприja
25. Вeликa Мoрaвa Крaгуjeвaц
26. Вeликa Мoрaвa Смeдeрeвскa Пaлaнкa
27. Зaпaднa Мoрaвa Злaтибoр
28. Зaпaднa Мoрaвa Пoжeгa
29. Зaпaднa Мoрaвa Крaљeвo
30. Зaпaднa Мoрaвa Кoпaoник
31. Зaпaднa Мoрaвa Крушeвaц
32. Jужнa Мoрaвa Врaњe
33. Jужнa Мoрaвa Лeскoвaц
34. Jужнa Мoрaвa Димитрoвгрaд
35. Jужнa Мoрaвa Ниш

* Стaницe нa кojимa сe врши oсмaтрaњe пaдaвинa зa пoтрeбe хидрoлoшкe службe

4. Хидролошке станице ван територије Републике Србије

Табела 4.
Ред.
број

Водоток Хидролошка
станица

Водо-
стај

Про-
тицај 

Темпе-
ратура
воде

Ледене
појаве

Про-
гнозе

1 2 3 4 5 6 7 8
1. Дунав Линц +
2. Дунав Корнојбург + +
3. Дунав Братислава +  + + +
4. Дунав Комарно +  + + +
5. Дунав Естергон +  + +
6. Дунав Будимпешта + +  + + +
7. Дунав Дунавфелдвар +  + + +
8. Дунав Баја + +  + +
9. Дунав Мохач + +  + + +
10. Драва Ортилош +  + +
11. Драва Барч +  + +
12. Драва Доњи Михољац +
13. Драва Осијек +
14. Тиса Тисабеч + + +
15. Тиса Вашарошнамен + + +
16. Тиса Токај + + +

1 2 3 4 5 6 7 8
17. Тиса Кишкере  

(г.в.-д.в.)
+  –/+

18. Тиса Солнок + + + +
19. Тиса Чонград + + +
20. Тиса Миндесент +
21. Тиса Сегедин + + + + +
22. Сомеш Сату Маре + + + + +
23. Береко Салард + + + + +
24. Кереш Орадеа + + + + +
25. Кереш Зеринд + + + + +
26. Кереш Криснеу Крис + + + + +
27. Кереш Ђома + +
28. Кереш Кунсентмартон + + +
29. Муреш Алба Јулија +
30. Муреш Саваршин + +
31. Муреш Арад + + + +
32. Муреш Мако + +
33. Стари Бегеј Бергасу + +
34. Стари Бегеј Ченеј + + + +
35. Пловни Бегеј Фагет + +
36. Пловни Бегеј Балинт + + + +
37. Пловни Бегеј Чизетау + +
38. Сава Загреб +
39. Сава  Јасеновац +
40. Сава С. Градишка +
41. Сава С. Брод +
42. Сава С. Шамац +
43. Сава Жупања +
44. Купа Карловац +
45. Уна Нови Град +
46. Врбас Делибашино 

Село
+

47. Босна Добој +
48. Тамиш Карансебеш + +
49. Тамиш Шаг + + + +
50. Тамиш Лугош + + + +
51. Тамиш Граничери +
52. Брзава Мониом + + + +
53. Брзава Гатаја + +
54. Брзава Партош + +
55. Моравица Моравица + +
56. Караш Карашова + +
57. Караш Варадиа + + + +
58. Нера Далбосет + +
59. Нера Најдаш + + + +

5. Пунктови за осматрање ледених појава

Водоток/пункт km тока Осматрачку службу врши
ДУНАВ
1. Товарник 1430 ВД „Западна Бачка” д.о.о., Сомбор
2. Бездан 1425 ВД „Западна Бачка” д.о.о., Сомбор
3. Старо Село 1415 ВД „Западна Бачка” д.о.о., Сомбор
4. Апатин 1402 ВД „Западна Бачка” д.о.о., Сомбор
5. Стаклара 1375 ВД „Западна Бачка” д.о.о., Сомбор
6. Богојев мост 1367 ВД „Западна Бачка” д.о.о., Сомбор
7. Даљска кривина 1355 –1360 ВД „Дунав” АД, Бачка Паланка
8. Плавна 1325 ВД „Дунав” АД, Бачка Паланка
9. Бачка Паланка мост 1297 ВД „Дунав” АД, Бачка Паланка 
10. Гложанска скела 1285 ВД „Дунав” АД, Бачка Паланка 
11. Черевић 1275 ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
12. Камењар 1264 ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
13. Нови Сад 1255 ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад   
14. Сремски Карловци 1246 ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад 
15. Чортановци 1236 ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад
16. Бешка мост 1232 ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад 
17. Сланкамен 1215 ВД „Шајкашка” д.о.о. Нови Сад 
18. Стари Бановци 1192 Институт за водопривреду 

„Јарослав Черни” АД, Београд
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19. Београд (мост Земун  – 
Борча)

1176+100 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд

20. Београд (Панчевачки 
мост)

1166+600 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд

21. Ушће Млаве 1091+200 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд 

22. Рам 1077 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд 

23. Винча 1145 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд 

24. Велико Градиште 1060 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд

25. Голубац 1043 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд

26. Сиколовац 1039 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд 

У средњим и оштрим зимама
1. Брњица 1033 Институт за водопривреду 

„Јарослав Черни” АД, Београд
2. Дубравица (ушће В. 
Морава)

1102 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд

3. Мост Ковин –Смедерево 1112+100 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд

4. Смедерево 1116+200 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд

5. Југово 1120 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд

6. Гроцка 1133 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд

7. Ритопек 1141 Институт за водопривреду 
„Јарослав Черни” АД, Београд

ТИСА
1. Нови Кнежевац и мост ВПД „Горњи Банат” ДОО Кикинда
2. Мост Сента ВПД „Горњи Банат” ДОО Кикинда
3. Падеј ВПД „Горњи Банат” ДОО Кикинда 
4. Нови Бечеј ВПД „Горњи Банат” ДОО Кикинда
5. Жабаљски мост ВПД „Средњи Банат” д.о.о. 

Зрењанин
6. Тителски мост ВПД „Средњи Банат” д.о.о. 

Зрењанин
СТАРИ БЕГЕЈ
1. Хетин ВПД „Средњи Банат” д.о.о. 

Зрењанин 
2. Банатски Двор ВПД „Средњи Банат” д.о.о. 

Зрењанин
ПЛОВНИ БЕГЕЈ
1. Итебеј ВПД „Средњи Банат” д.о.о. 

Зрењанин 
2. Житиште мост ВПД „Средњи Банат” д.о.о. 

Зрењанин 
3. Клек ВПД „Средњи Банат” д.о.о. 

Зрењанин
КАНАЛ БЕГЕЈ
1. Зрењанин ВПД „Средњи Банат” д.о.о. 

Зрењанин
2. Стајићево ВПД „Средњи Банат” д.о.о. 

Зрењанин
ТАМИШ
1. Јаша Томић ВПД „Средњи Банат” д.о.о. 

Зрењанин
2. Сечењ ВПД „Средњи Банат” д.о.о. 

Зрењанин
3. Томашевац ВПД „Средњи Банат” д.о.о. 

Зрењанин 
4. Чента „Тамиш Дунав” ДОО Панчево 
5. Опово „Тамиш Дунав” ДОО Панчево
6. Панчево „Тамиш Дунав” ДОО Панчево 
БРЗАВА
1. Марковићево ВПД „Јужни Банат” ДОО Вршац
МОРАВИЦА
1. Ватин ВПД „Јужни Банат” ДОО Вршац 
САВА
1. Београд мостови ЈВП „Бeоградводе”, Београд

2. Бољевци km 30+000  „Галовица” ДОО Београд
3. Прогар km 40+000 „Галовица” ДОО Београд
4. Купиново km 56+000 „Галовица” ДОО Београд
5. Шабац мостови ВД „Сава” Шабац
6. Хртковци „Сава” д.о.о. Сремска Митровица
7. Сремска Митровица мостови „Сава” д.о.о. Сремска Митровица
8. Ушће Босута km 169+500 „Сава” д.о.о. Сремска Митровица
9. Сремска Рача мост 179+000  „Сава” д.о.о. Сремска Митровица
10. Јамена km 205+000 „Сава” д.о.о. Сремска Митровица
КОЛУБАРА
1. Мост на Обреновачком 
путу

ЈВП „Београдводе”, Београд

2. Мост на путу
Велики Црљани  – М. Борак ЈВП „Београдводе”, Београд
3. Мост на путу Београд –
Ваљево код Влајковца

ЈВП „Београдводе”, Београд

ВЕЛИКА МОРАВА
1. Драговачки мост km   18+000 А.Д. за водопривреду 

„Водопривреда” Пожаревац
2. Љубичевски мост km   21+200 ВПД „Смедерево” д.о.о. Смедерево
3. Лаповски кључ km   75+000 АД „Водопривреда”, Смедеревска 

Паланка 
4. Жабарски мост km   56+750 АД „Водопривреда”, Смедеревска 

Паланка
5. Марковачки мост km   71+880 ВП „Ћуприја” AД, Ћуприја
6. Глоговачки мост km 107+500  ВП „Ћуприја” AД, Ћуприја
7. Мост на ауто-путу код 
Мијатовца

km 116+500  ВП „Ћуприја” AД, Ћуприја

8. Друмски мост код Ћуприје km 118+600 ВП „Ћуприја” AД, Ћуприја
9. Железнички мост код 
Ћуприје

km 121+660 ВП „Ћуприја” AД, Ћуприја

10. Чепурски мост km 134+000  ВП „Ћуприја” AД, Ћуприја
11. Варварински мост km 146+700 ВП „Ћуприја” AД, Ћуприја 
ЈУЖНА МОРАВА 
1. Љубешка Скела km  31+900  ВПД „Ерозија” д.о.о. Ниш
2. Мраморски мост km  75+000 ВПД „Ерозија” д.о.о. Ниш
ИБАР
1.Стари мост у Краљеву km  6+300 ВД „Западна Морава” ДОО 

Краљево

Републички хидрометеоролошки завод Србије врши осма-
трања ледених појава на станицама из Табеле 1. 

За време одбране од леда Републички хидрометеоролошки 
завод Србије доставља податке и прогнозу ледених појава за Ду-
нав, Тису, Саву, Велику Мораву и Тамиш, свакодневно, за седам 
дана и месечну оријентациону прогнозу.

594
На основу члана 148. став 3. Закона о ветеринарству („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 91/05, 30/10 и 93/12), члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16), 
Решења о овлашћењу број 119-01-5/14/2017-05 од 30. јуна 2017. 
године и по захтеву за утврђивање испуњености услова за обавља-
ње појединих стручних послова ветеринарске инспекције, који је 
поднела Ветеринарска станица „ШУМАДИЈА ВЕТ” д.о.о. Сопот, 
Милосава Влајића 48А, Београд  – Сопот,

Вршилац дужности директора Управе за ветерину доноси

Р Е Ш Е Њ Е

1. Утврђује се да Ветеринарска станица „ШУМАДИЈА ВЕТ” 
д.о.о. Сопот (у даљем тексту: Ветеринарска станица), Милоса-
ва Влајића 48А, Београд  – Сопот, испуњава услове за обављање 
стручних послова ветеринарске инспекције, и то за:

1) ветеринарско-санитарни преглед животиња у унутрашњем 
промету;

2) ветеринарско-санитарни преглед превозних средстава ко-
јима се обавља превоз животиња у унутрашњем промету.

2. Стручне послове из тачке 1. овог решења Ветеринарска 
станица обавља на територији епизоотиолошке јединице на којој 
обавља послове из програма мера здравствене заштите животиња. 
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3. Ветеринарска станица је дужна да о свакој промени података која се односи на престанак рада, промену адресе на којој обавља ве-

теринарску делатност и кадровску структуру запослених писмено обавести Управу за ветерину у року од 15 дана од дана настале промене.
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 011-00-30/2018-09
У Београду, 2. фебруара 2018. године

В.д. директора, 
Емина Милакара, с.р.

У С ТА В Н И  СУД
595

Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић и су-
дије Татјана Бабић, Братислав Ђокић, др Горан П. Илић, др Драга-
на Коларић, др Тамаш Корхец (Korhecz Tamas), др Милан Марко-
вић, Мирослав Николић, Снежана Марковић, Милан Станић, мр 
Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић, др Јован Ћирић, др 
Милан Шкулић и др Тијана Шурлан, на основу члана 167. став 
1. тач. 1. и 3. Устава Републике Србије, на седници одржаној 7. 
децембра 2017. године, донео је

ОД Л У К У

Утврђује се да Општа правила омладинског и студентског 
задругарства („Службени лист СРЈ”, број 20/98 и „Службени гла-
сник РС”, број 47/10) нису у сагласности са Уставом и законом.

Образложење

I
Уставном суду поднета је иницијатива за покретање поступка 

за оцену уставности и законитости одредаба члана 2. став 1, члана 
3, члана 5. став 2, члана 21. ст. 1. 3. 4. и 5, члана 22. став 2. тачка 
7), члана 41, члана 43. став 1, члана 45, члана 47. ст. 2. и 3, члана 
50. став 6, члана 52. ст. 1. и 2, члана 53, чл. 67. до 71. и члана 80. 
Општих правила омладинског и студентског задругарства („Слу-
жбени лист СРЈ”, број 20/98 и „Службени гласник РС”, број 47/10) 
(у даљем тексту: Општа правила). 

У иницијативи се наводи да оспорене одредбе Општих пра-
вила нису у сагласности са одредбама чл. 1. и 6, члана 7. став 1, 
чл. 11, 13, 68. и 72. и члана 85. став 1. Закона о задругама („Слу-
жбени лист СРЈ”, бр. 41/96 и 12/98 и др. и „Службени гласник РС”, 
бр. 101/05 и 34/06), члана 48. став 4. Закона о раду („Службени 
гласник РС”, бр. 24/05 и 61/05), чл. 1. и 5. Закона о регистрацији 
привредних субјеката („Службени гласник РС”, бр. 55/04, 61/05 и 
111/09  – др. закони), члана 4. став 1. и члана 10б Закона о Аген-
цији за привредне регистре („Службени гласник РС”, бр. 55/04 и 
111/09), члана 25. Закона о пореском поступку и пореској адми-
нистрацији („Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02  – исправка, 
23/03  – исправка, 70/03, 55/04, 61/05, 85/05  – др. закон, 62/06  – др. 
закон, 63/06  – исправка др. закон, 61/07, 20/09 и 72/09) и чл. 1. и 4. 
Закона о прекршајима („Службени гласник РС”, бр. 101/05, 116/08 
и 111/09), као да нису у сагласности и са одредбама члана 21. став 
1, члана 55. став 1, члана 58. став 4, члана 82. став 1, члана 83, чла-
на 84. став 2, члана 97. тач. 6) и 11) и члана 195. Устава Републике 
Србије. Иницијатор сматра да се одредбама Општих правила који-
ма је предвиђено да Студентско омладински задружни савез Срби-
је повезује омладинске и студентске задруге које су регистроване 
са ознаком „омладинска или студентска” задруга, те да штити и 
заступа интересе свих омладинских и студентских задруга, крши 
зајемчено право из члана 55. став 1. Устава да се остане изван 
сваког удружења, као и да је овакво решење противно уставним 
начелима о самосталности привредних субјеката и слободи пре-
дузетништва из чл. 82. и 83. Устава и одредбама Закона о задру-
гама (чл. 68. и 72. Закона). По мишљењу иницијатора, Студентско 
омладински задружни савез може да повезује само своје чланице, 
а не и остале задруге, које могу да оснују други савез, да се учлане 
у више савеза или да не буду чланови ниједног савеза. Иницијатор 

такође сматра да се оспореним одредбама Општих правила којима 
се уређују питања везана за пословање задруга повређују начела 
самосталности привредних субјеката, слободе предузетништва и 
једнаког правног положаја на тржишту, као и да су те одредбе ис-
товремено незаконите са становишта одредаба чл. 1, 6, 7, 11. и 13. 
Закона о задругама којима се уређују самосталност задруга, исту-
пање у промету, одговорност за обавезе задруге, односно уговор 
о оснивању и задружна правила који су Законом прописани акти 
сваке задруге. Иницијатор такође наводи да се појединим оспоре-
ним одредбама Општих правила уређују права и обавезе која су 
већ уређени посебним законима (Законом о раду, Законом о реги-
страцији привредних субјеката, Законом о Агенцији за привредне 
регистре, Законом о пореском поступку и пореској администраци-
ји, Законом о прекршајима), и то на начин који није у складу са ва-
жећим законским решењима, чиме се, по мишљењу иницијатора, 
неуставно преузима законска надлежност. 

У одговору доносиоца оспореног акта, који је Уставном суду 
достављен пре доношења новог Закона о задругама, наводи се да 
је оспорена Општа правила донео Студентско омладински задру-
жни савез Србије у вршењу јавних овлашћења, на основу члана 
85. став 1. тачка 1) Закона о задругама („Службени лист СРЈ”, бр. 
41/96 и 12/96 и „Службени гласник РС”, бр. 101/05 и 34/06). По-
водом наведеног, доносилац истиче да појам јавних овлашћења 
подразумева обавезност, односно правно дејство аката донетих 
по том основу на све субјекте који припадају одређеној категорији 
(врсти) чији је рад предмет уређења тим актом, а што произлази 
и из одредбе члана 85. став 1. тачка 1. Закона о задругама којом је 
прописано да Савез студентских и омладинских задруга Југосла-
вије врши јавно овлашћење, између осталог, доношењем општих 
правила којима се уређују примена задружних принципа и друга 
питања од значаја за пословање врсте задруга које повезују ти са-
вези. Истиче се такође да појам „повезује” не значи да се све за-
друге чланице Савеза по сили одредаба Општих правила, односно 
мимо начела добровољности и поступка за оснивање задружних 
савеза, обавезују на чланство у Савезу. Имајући у виду наведено, 
доносилац акта оспорава основаност навода иницијативе, уз на-
помену да ће се, с обзиром на то да је у току поступак припреме 
предлога новог Закона о задругама и да је у току поступак давања 
предлога за измене и допуне Општих правила, поновно преиспи-
тати одредбе Општих правила о директору задруге (члан 50. став 
6.), о обавези задруге да Агенцији за привредне регистре и Поре-
ској управи достави потврду о регистрацији у задружни регистар 
(члан 21. ст. 3. и 4.), о обавези задружног савеза да обавештава 
надлежне органе о задругама које не поступају по одредби члана 
68. став 1. Општих правила (члан 68. став 3.), те о прекршајном 
санкционисању повреда одредаба Општих правила од стране за-
друге (члан 71. став 2.).

II
У спроведеном претходном поступку, Уставни суд је утвр-

дио да је Општа правила омладинског и студентског задругар-
ства донео 1998. године (основни текст објављен у „Службеном 
листу СРЈ”, број 20/98) Савез омладинских и студентских задру-
га Југославије, који је, решењем Привредног суда у Београду Фи. 
2694/03), пререгистрован у Студентско омладински задружни са-
вез Србије. Након тога, 2010. године донета су Општа правила о 
изменама и допунама Општих правила омладинског и студентског 
задругарства („Службени гласник РС”, број 47/10).
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Оспорени општи акт садржи четири дела. Први део, означен 
као „Основне одредбе”, предвиђа, између осталог: да се овим пра-
вилима уређује примена задружних принципа  – добровољности, 
солидарности, демократичности, економског учешћа, једнаког 
права управљања, самосталности, задружног образовања и међуза-
дружне сарадње, као и друга питања од значаја за рад и пословање 
омладинских и студентских задруга, уз уважавање искуства и спе-
цифичности омладинског задругарства, његове традиције, економ-
ско-социјалне, хумане и образовно-васпитне функције (члан 1.); да 
Студентско омладински задружни савез Србије (у даљем тексту: 
Задружни савез) повезује омладинске и студентске задруге (у да-
љем тексту: задруга) које су регистроване са ознаком  – „омладин-
ска или студентска” задруга и чија је основна делатност прописана 
законом за ову врсту задруга, да су Општа правила акт који је до-
нет за спровођење законом прописаних јавних овлашћења којима 
се уређују минималне јединствене пословне и моралне норме рада 
задруге и задружног савеза у циљу промоције, примене и заштите 
задружног имена, задружног принципа и задружних вредности, да 
су садржај и обавезност примене ових правила одређени врстом 
и обимом послова пренетих са државних органа на овлашћени 
задружни савез (члан 2.); да ради заштите законитости, традици-
је, угледа и интереса омладинског задругарства, задружни савез 
који врши задружну ревизију (у даљем тексту: ревизијски савез) 
има право и обавезу да предузме одговарајуће мере, укључујући 
између осталог, и ускраћивање пореских олакшица, ако задруга у 
поступку задружне ревизије не отклони утврђене неправилности 
у оснивању и пословању (члан 3.); да задруга може у свом нази-
ву користити ознаку „омладинска” или „студентска” и користити 
олакшице прописане законом за ову врсту задруга, само ако су јој 
акта и пословање у складу са задружним принципима и другим 
нормама прописаним законом и Општим правилима (члан 5. став 
2.). Други део уређује осам задружних принципа (добровољност, 
солидарност, демократичност, економско учешће, једнако право 
управљања, самосталност, задружно образовање и међузадружна 
сарадња). Наведени принципи се не односе на деловање задружног 
савеза, већ представљају опште принципе задругарства у Републи-
ци Србији, те је стога њихова садржина првенствено усмерена на 
положај, права и обавезе задруга и задругара. У трећем делу који је 
означен као „Примена задружних принципа”, детаљно се уређују 
питања која се односе на оснивање и пословање задруге (циљеви 
оснивања задруге, услови за оснивање задруге, средства задруге, 
обавезе и права задруге), затим услови и начин стицања статуса за-
другара, делатност задруге, начин обрачуна, стицање и расподела 
прихода задруге, управљање задругом, обавезна правила тзв. за-
дружне сарадње, установљава се и уређује Задружна арбитража (у 
задругама и Задружном савезу) и Суд части (у Задружном савезу). 
Такође, одредбама овог дела општег акта који је донео Задружни 
савез уводи се задружни регистар и установљавају обавезе задру-
га у погледу достављања података које одреди Задружни савез, уз 
прописивање, поред осталог, забране достављања одређених пода-
така правним лицима. У овом делу Општих правила уређује се и 
задружна ревизија (ревизија свих омладинских и студентских за-
друга), коју обавља Студентско омладински задружни савез Срби-
је. Последњи, четврти део оспореног акта, садржи прелазне и за-
вршне одредбе, међу којима је и овлашћење генералног секретара 
Задружног савеза (који није орган Задружног савеза) да се стара 
о спровођењу Општих правила, као и обавеза свих омладинских 
и студентских задруга да своју организацију, пословање и општа 
акта усагласе са овим правилима.

Оспорена Општа правила донета су на основу одредбе члана 
85. став 1. тачка 1) тада важећег Закона о задругама („Службени 
лист СРЈ”, бр. 41/96, 12/98 и др. и „Службени гласник РС”, бр. 
101/05  – др. закон и 34/06). Наведеним Законом, у члану 85. став 
1, било је прописано да таксативно набројани задружни савези, 
међу којима је и Савез студентских и омладинских задруга Југо-
славије, врше следећа јавна овлашћења: 1) доносе општа правила 
којима се уређује примена задружних принципа и друга питања 
од значаја за пословање врста задруга које повезују ти савези; 2) 
доносе правила којима се прописују услови које морају испуња-
вати задружни савези и ревизори који обављају задружну ревизи-
ју; 3) утврђују који задружни савези испуњавају услове за вође-
ње задружне ревизије и воде регистар тих савеза. Иначе, самим 
Законом, већ у члану 1, били су утврђени задружни принципи, 
затим је у посебном делу Закона било уређено оснивање задруге 

(у оквиру ког поступка је свака задруга на оснивачкој скупштини 
имала обавезу да донесе посебан акт  – задружна правила), а закон 
је детаљно уређивао и питања стицања и престанка статуса задру-
гара, управљање задругом и органе задруге, имовину задруге, рас-
поделу добити, односно покривање губитака, делатност задруге, 
престанак задруге, и др.

III
Уставни суд констатује да је након подношења иницијативе, 

29. децембра 2015. године, Народна скупштина донела нови Закон 
о задругама („Службени гласник РС”, број 112 /15), који је ступио 
на снагу 7. јануара 2016. године. Сагласно својој Уставом Републи-
ке Србије утврђеној надлежности, Уставни суд законитост општих 
правних аката цени у односу на одредбе закона који је на снази. 
Чланом 115. важећег закона утврђено је да даном његовог ступања 
на снагу престаје да важи Закон о задругама („Службени лист СРЈ”, 
бр. 41/96 и 12/98 и „Службени гласник РС”, бр. 101/05  – др. закон 
и 34/06), као и Закон о задругама („Службени гласник СРС”, број 
57/89 и „Службени гласник РС”, бр. 46/95 и 101/05  – др. закон). 
Такође, одредбом члана 106. став 2. важећег Закона прописано је да 
су задруге и задружни савези дужни да ускладе своју организацију, 
пословање и опште акте с одредбама овог закона најкасније у року 
од годину дана од дана његовог ступања на снагу.

Провером у електронској бази важећих прописа, Уставни суд 
је утврдио да су оспорена Општа правила омладинског и студент-
ског задругарства („Службени лист СРЈ”, број 20/98 и „Службени 
гласник РС”, број 47/10) и даље на снази.

IV
Полазећи од претходно наведеног, Уставни суд истиче да се 

Законом о задругама донетим 2015. године уређују сва питања 
која се тичу области задругарства (правни положај задруга, њихо-
во оснивање, управљање и органи задруге, стицање и престанак 
статуса задругара, књига задругара, имовина и пословање задруге, 
фондови, расподела добити и покриће губитака у задругама, пре-
станак задруге, задружни савези, сложене задруге, регистрација 
задруга, задружна ревизија, као и друга питања од значаја за поло-
жај и рад задруге (у члану 1.  – предмет Закона). За разлику од ра-
није важећих законских решења, према новом Закону о задругама, 
задружни савез не врши јавна овлашћења (која су била предвиђена 
чланом 85. старог Закона), нити може да доноси општа правила у 
одређеној области задругарства. Постојање оваквог акта уопште 
није предвиђено важећим законом. Одредбе важећег Закона почи-
вају на концепту да свака задруга и сваки задружни савез, у по-
ступку оснивања, доносе тзв. задружна правила. Чланом 19. став 
1. Закона прописано је да су задружна правила општи акт задруге 
којим се уређују управљање задругом, унутрашња организација 
задруга и друга питања у складу са овим законом, док су у ставу 2. 
истог члана таксативно наведена питања која морају бити уређена 
задружним правилима. Према члану 54. Закона, задруга (као прав-
но лице) послује у своје име и за свој рачун и у своје име и за рачун 
својих задругара или у име и за рачун задругара, а у складу са уго-
вором о оснивању задруге и задружним правилима те задруге. Са 
друге стране, одредбама главе IX Закона уређена су питања која се 
односе на задружни савез, који је, сагласно члану 68. Закона, само-
стална, интересна, пословна и стручна организација, коју оснивају 
задруге и други задружни савези ради остваривања, усклађивања, 
унапређивања, пословног повезивања, заштите и заступања зајед-
ничких интереса задруга и задругара. Одредбом члана 69. став 5. 
Закона прописано је да се задружни савез оснива на оснивачкој 
скупштини усвајањем правила задружног савеза (чија је садржи-
на таксативно уређена чланом 73. Закона), закључењем уговора о 
оснивању и избором органа задружног савеза. Чланом 70. Закона 
прописани су послови задружног савеза: 1) подстицање задругар-
ства и унапређења задружних начела; 2) пружање стручне и друге 
помоћи задругама и задругарима приликом оснивања, пословања 
и престанка задруге; 3) заступање интереса задруга пред држав-
ним органима, органима територијалне аутономије и локалне са-
моуправе, носиоцима јавних овлашћења и другим институцијама 
и организацијама; 4) покретање регулаторних иницијатива пред 
регулаторним телима; 5) представљање задруга у иностранству, 
остваривање сарадње са задругама и задружним асоцијацијама из 
иностранства; 6) послови арбитраже; 7) послови задружне реви-
зије у складу са законом; 8) организовање и подстицање стручног 
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усавршавања, научно-истраживачког рада и информативно-изда-
вачке и маркетиншке делатности од интереса за унапређење за-
другарства; 9) вођење евиденције о задругама (књига задругара) 
и задружне статистике; 10) управљање имовином у задружној сво-
јини која им је предата у складу са одредбама којима се регулише 
поступак стечаја, односно ликвидације; 11) обављање информа-
тивне и саветодавне функције према чланицама; 12) обављање по-
слова посредничке и промотивне функције за своје чланице и 13) 
други послови, у складу са овим законом и правилима задружног 
савеза. Одредбом члана 71. Закона задругама је дата могућност да 
задружном савезу чији су чланови, повере да у њихово име и за 
њихов рачун обавља одређене послове. Сагласно члану 72. став 
1. Закона, задружним савезом управљају његови чланови (задру-
ге), преко својих представника, а из садржине одредаба члана 73. 
Закона следи да се правила задружног савеза у потпуности и ис-
кључиво односе на рад и деловање самог задружног савеза који је 
правила донео, а не на рад, организацију и деловање задруга које 
су га основале, једнако као што се задружна правила које је донела 
једна задруга односе само на ту задругу. Коначно, одредбама главе 
IX Закона уређена је задружна ревизија која, сагласно члану 80. 
Закона, представља контролу усклађености пословања, управља-
ња и организовања задруге са одредбама овог закона, задружним 
принципима и задружним вредностима (који су утврђени самим 
Законом), а поред контролне функције има и превентивну и ин-
структивну функцију у циљу заштите интереса задруга, задруга-
ра и унапређења задругарства. Одредбом члана 83. став 1. Зако-
на прописано је да задружну ревизију обавља задружни савез (у 
даљем тексту: Ревизијски савез), који поседује дозволу издату од 
стране министарства надлежног за послове задруга (у даљем тек-
сту: Министарство), а у складу са одредбама овог закона. 

V
Из претходно изложених законских решења у односу на која 

се врши испитивање законитости оспореног општег акта, Уставни 
суд је утврдио да се у овом уставносудском спору као претходна 
и основна постављају два питања. Прво, да ли у оквиру важећег 
законског система уређивања области задругарства у Републици 
Србији уопште има правног основа за постојање оспореног општег 
акта и друго, да ли задружни савез који је донео оспорени акт или 
било који други задружни савез има законско овлашћење да својим 
актима уреди питања која су предмет оспорених Општих правила.

Када је реч о првом спорном питању, Уставни суд констатује 
да Закон о задругама не предвиђа доношење општих правила који-
ма се уређује одговарајућа област задругарства и примена Законом 
утврђених задружних принципа и вредности, нити се из целине 
законских одредаба може на било који начин закључити да је ова-
кав општи акт део законски уређеног задругарства. Стога је Суд 
утврдио да за постојање оспорених Општих правила нема закон-
ског утемељења. 

У односу на друго спорно питање, Уставни суд је утврдио да 
доносилац оспореног општег акта (као ни други задружни саве-
зи) нема законског основа да својим актом уређује питања која су 
уређена оспореним Општим правилима, и то из следећих разлога: 
са једне стране, зато што је оспорени акт донет на основу тада из-
ричито Законом предвиђених јавних овлашћења задружног саве-
за, која задружни савези према важећем закону немају и, са друге 
стране, зато што из одредаба важећег Закона, по оцени Уставног 
суда, неспорно произлази да задружни савез општим актима које 
доноси може уређивати само питања рада, организације, управља-
ња и др. која се односе на тај задружни савез, а не питања односа у 
задругама чланицама задружног савеза, нити својим актима може 
уредити било које питање које се тиче задруга. Такође, Уставни 
суд налази да задружни савез нема овлашћење да својим актом 
уреди задружне принципе, будући да су они уређени Законом, 
нити да уређује њихову примену у задругама чланицама, јер је то 
обавезна да учини свака задруга у својим задружним правилима.

Полазећи од тога да је утврђено да Студентско омладински 
задружни савез Србије, као доносилац оспорених Општих прави-
ла, није у поступку усклађивања општих аката, сагласно обавези 
из члана 106. став 2. Закона, оспорени акт ставио ван снаге, већ 
су ова општа правила омладинског и студентског задругарства из 
1998. године и даље у правном поретку, Уставни суд је утврдио 
да оспорени општи акт у целини није у сагласности са законом. 
Суд је, при томе, имао у виду да, с обзиром на време подношења 

иницијативе, иницијатор није ни могао истицати овај разлог неса-
гласности са законом, а да је, са друге стране, иницијативом тра-
жено утврђивање незаконитости и неуставности бројних одредаба 
оспорених Општих правила које представљају суштину оспореног 
акта, те је Уставни суд приликом утврђивања незаконитости оспо-
реног акта пошао од одредбе члана 54. став 1. Закона о Уставном 
суду („Службени гласник РС”, бр. 109/07,99/11,18/13  – Одлука УС, 
40/15  – др. закон и 103/15), којим је предвиђено да у поступку оце-
њивања уставности или законитости Уставни суд није ограничен 
захтевом иницијатора. Такође, Уставни суд констатује да утврђена 
незаконитост оспореног општег акта има за последицу и њего-
ву неуставност, сагласно принципу хијерархије домаћих општих 
правних аката из члана 195. став 1. Устава.

С обзиром на утврђену неуставност и незаконитост оспо-
рених Општих правила у целини, Уставни суд се није упуштао у 
испитивање основаности навода иницијативе којима се образлаже 
несагласност појединих одредаба овог општег акта са Уставом и 
законом. Међутим, Уставни суд напомиње да је у време важења 
ранијег Закона о задругама, Савезни уставни суд у предмету IIIУ-
121/99, у поступку испитивања уставности и законитости одре-
даба члана 2, члана 5. став 2. и члана 21. став 3. истих општих 
правила омладинског и студентског задругарства из 1998. године 
донео Одлуку IIIУ-121/1999 од 26. јануара 2000. године, којом је 
утврдио да наведене одредбе нису сагласне са Уставом СРЈ, Зако-
ном о задругама и Законом о платном промету. Савезни уставни 
суд је у наведеној одлуци заузео правно становиште да се оспоре-
на Општа правила односе само на оне субјекте који су удружени у 
Савез слободно и добровољно, а не и на задруге које нису чланице 
Савеза, с обзиром на то да Законом о задругама није прописана 
обавезност учлањивања задруга у савезе. Савезни Уставни суд је 
у истој одлуци, такође, истакао да се Општим правилима не могу 
уређивати права и обавезе субјеката која могу бити уређена само 
законом. Поред тога, Савезни уставни суд је у поступку оцене за-
конитости одредаба Правила о задружној ревизији омладинских и 
студентских задруга, која је донео исти задружни савез у вршењу 
јавних овлашћења, у својој Одлуци IIIУ-122/1999 од 26. јануара 
2000. године, утврдио да се Правила којима се прописују услови 
за обављање задружне ревизије односе само на оне субјекте који 
су удружени у Савез. 

VI
На основу свега изложеног, а имајући у виду да је у току 

претходног поступка правно стање потпуно утврђено и прикупље-
ни подаци пружили су поуздан основ за одлучивање, Уставни суд 
је одлучио без доношења решења о покретању поступка, сагласно 
одредби члана 53. став 3. Закона о Уставном суду.

Сагласно свему изнетом, Уставни суд је, на основу одредаба 
члана 42а став 1. тачка 2) и члана 45. тач. 1) и 4) Закона о Уставном 
суду, донео Одлуку као у изреци. 

На основу одредбе члана 168. став 3. Устава, Општа правила 
омладинског и студентског задругарства, наведена у изреци, пре-
стају да важе даном објављивања Одлуке Уставног суда у „Слу-
жбеном гласнику Републике Србије”.

Број IУо-1231/2010
Председник Уставног суда,
Весна Илић Прелић, с.р.

596
Уставни суд у саставу: председник Весна Илић Прелић и су-

дије Татјана Бабић, Братислав Ђокић, др Горан П. Илић, др Драга-
на Коларић, др Тамаш Корхец (Korhecz Tamás), др Милан Марко-
вић, Снежана Марковић, Мирослав Николић, Милан Станић, мр 
Томислав Стојковић, Сабахудин Тахировић, др Јован Ћирић, др 
Милан Шкулић и др Тијана Шурлан, на основу члана 167. став 1. 
тачка 4. Устава Републике Србије, на седници одржаној 11. јануара 
2018. године, донео је 

ОД Л У К У

1. Утврђује се да одредбе тар. бр. 17. до 23. и тар. бр. 25. и 26. 
Тарифе градских административних такси за рад органа управе, 
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која је саставни део Одлуке о градским административним так-
сама („Службени гласник града Лесковца”, бр. 2/10, 10/10, 13/10, 
3/12, 23/14 и 5/15), нису у сагласности са законом.

2. Одбацује се иницијатива за покретање поступка за оцену 
законитости тар. бр. 24. и 27. Тарифе која је саставни део Одлуке 
из тачке 1.

3. Одбацује се захтев за обуставу извршења појединачних 
аката или радњи донетих, односно предузетих на основу оспоре-
них одредаба Одлуке из тачке 1.

Образложење

I
Уставном суду је поднета иницијатива за покретање поступка 

за оцену законитости одредаба тар. бр. 17. до 27. Тарифе градских 
административних такси за рад органа управе, која је саставни 
део Одлуке из тачке 1. изреке. Иницијатор сматра да су оспоре-
не одредбе Одлуке у несагласности са одредбама члана 9. став 2. 
Закона о финансирању локалне самоуправе („Службени гласник 
РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13 и 125/14) и одредбом члана 17. 
став 13. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 
54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 63/13, 108/13 и 142/14). 
Према наводима иницијатора, оспореном Одлуком је у тар. бр. 17. 
до 27. прописана је такса за списе и радње у управним поступ-
цима које органи градске управе воде вршећи послове државне 
управе који су им поверени законом од стране Републике Србије, и 
то: 1) у тар. бр. 17, 18, 19, 21. и 24. за списе и радње у области во-
ђења матичних књига и издавања јавних исправа на основу пода-
така унетих у матичне књиге; 2) у тарифном броју 20. за издавање 
уверења о држављанству; 3) у тар. бр. 22. и 23. за списе и радње у 
поступку промене личног имена и 4) у тар. бр. 25. и 26. за списе и 
радње у поступку овере потписа, рукописа и преписа. 

Иницијатор, такође, наводи да је чланом 17. Закона о буџет-
ском систему прописано да се такса наплаћује за непосредно пру-
жену јавну услугу, односно спроведени поступак или радњу коју 
је пружио, односно спровео надлежан орган, као и да је ставом 13. 
истог члана прописано да се за једну јавну услугу може наплаћи-
вати само једна такса. Иницијатор даље истиче да су тар. бр. 13, 
14, 17, 219, 220. и 221. Закона о републичким административним 
таксама прописане републичке административне таксе које се на-
плаћују за списе и радње у поступцима за које је Скупштина гра-
да Лесковца у оспореним тарифним бројевима наведене Одлуке 
прописала наплату такси. Према мишљењу иницијатора, оспорени 
тарифни бројеви наведене Одлуке су у супротности са одредбом 
члана 9. став 2. Закона о финансирању локалне самоуправе којом 
је прописано да јединица локалне самоуправе не може увести ло-
калну административну таксу за списе и радње из надлежности 
органа за које је законом којим се уређују републичке администра-
тивне таксе прописано плаћање ових такса. Будући да оспорени 
тарифни бројеви уводе градске административне таксе (означава-
јући их као накнаду трошкова за списе и радње) у поступцима који 
се воде у повереним пословима државне управе, а за које је зако-
ном прописано плаћање републичких административних такса, то 
се, према наводима иницијатора, директно крши и одредба члана 
17. став 13. Закона о буџетском систему.

Иницијатор предлаже Уставном суду да, до доношења конач-
не одлуке, обустави извршење појединачних аката, односно радњи 
предузетих на основу одредаба оспорених тарифних бројева Тари-
фе, која је саставни део предметне Одлуке.

II
У одговору доносиоца акта се, поред осталог, истиче да у 

вршењу послова из своје надлежности Одељење за општу управу 
и заједничке послове Градске управе града Лесковца примењује 
Одлуку о градским административним таксама града Лесковца и 
наплаћује накнаду трошкова за списе и радње за које је Законом 
о републичким административним таксама прописано плаћање 
републичке административне таксе, и то у: 1) тарифном броју 
17.  – за издавање извода из матичних књига рођених, венчаних и 
умрлих; 2) тарифном броју 18.  – за издавање извода из матичних 
књига рођених, венчаних и умрлих на међународном обрасцу; 3) 
тарифном броју 19.  – за издавање уверења на основу података из 
матичних књига; 4) тарифном броју 20.  – за издавање уверења 
о држављанству; 5) тарифном броју 22.  – за издавање решења о 

промени имена и презимена и других решења из области матич-
них књига и 6) тарифном броју 23.  – за жалбе против решења о 
промени имена и презимена и других решења из области матич-
них књига. Поред овога, давалац одговора истиче да Одељење 
наплаћује накнаду трошкова за списе и радње за које Законом о 
републичким административним таксама није прописано плаћање 
републичке административне таксе, и то у: 1) тарифном броју 24. 
 – за присуствовање матичара чину закључења брака и 2) тариф-
ном броју 27.  – за издавање преписа службених аката који се на-
лазе код органа. У одговору се истиче да за издавање смртовница, 
за које се накнада трошкова наплаћивала по тарифном броју 21. 
није прописано плаћање републичке административне таксе, али 
се накнада трошкова не наплаћује од почетка примене Закона о 
јавном бележништву, јер су послови састављања смртовнице по-
верени јавном бележнику. Такође, истиче се да се од 1. марта 2017. 
године не наплаћује ни накнада трошкова за оверу потписа, руко-
писа и преписа и оверу овлашћења која је наплаћивана по тар. бр. 
25. и 26, јер су и ови послови поверени јавном бележнику. Давалац 
одговора наводи да је оспорена Одлука и даље на снази и да се по 
оспореним тарифним бројевима наплаћује накнада трошкова који 
су учињени за вршење рада.

III
У спроведеном поступку пред Уставним судом утврђено је 

следеће:
Законом о финансирању локалне самоуправе („Службени 

гласник РС”, бр. 62/06, 47/11, 93/12, 99/13, 125/14, 95/15, 83/16, 
91/16, 104/16 и 96/17) прописано је: да јединици локалне самоу-
праве припадају изворни приходи остварени на њеној територији 
међу којима су и локалне административне таксе (члан 6. тачка 
2)); да стопе изворних прихода, као и начин и мерила за одређива-
ње висине локалних такси и накнада утврђују скупштина јединице 
локалне самоуправе својом одлуком, у складу са законом (члан 7. 
став 1.); да скупштина јединице локалне самоуправе може уводи-
ти локалне административне таксе за списе и радње у управним 
стварима, као и за друге списе и радње које органи јединице ло-
калне самоуправе издају, односно обављају у оквиру послова из 
своје изворне надлежности, а да јединица локалне самоуправе не 
може увести локалну административну таксу за списе и радње из 
надлежности органа за које је законом којим се уређују републич-
ке административне таксе прописано плаћање републичких адми-
нистративних такса (члан 9. ст. 1. и 2.); да акт из члана 9. став 1. 
овог закона садржи  – списе и радње за које се уводи локална ад-
министративна такса, настанак таксене обавезе, обвезнике, начин 
плаћања таксе, ослобођења и висину таксе, као и да висина таксе 
не може бити већа од износа републичке административне таксе 
прописане за одговарајући, односно сличан спис или радњу (члан 
10. ст. 1. и 2.).

Релевантним одредбама члана 17. Закона о буџетском систе-
му („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – испр., 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 99/16 
и 113/17) дефинисане су таксе као посебна врста јавних прихода, 
тако што је прописано: да се наплаћују за непосредно пружену 
јавну услугу, односно спроведен поступак или радњу, коју је пру-
жио, односно спровео корисник јавних средстава (став 3.); да ви-
сина таксе мора бити примерена трошковима пружања јавне услу-
ге, односно спровођења поступка или радње и мора бити утврђена 
у апсолутном износу, односно не може бити утврђена као проце-
нат од променљиве основице, осим уколико је законом другачије 
прописано (став 5.); да се за једну јавну услугу може наплаћивати 
само једна такса (став 14.).

Законом о републичким административним таксама („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 43/03, 51/03  – испр., 61/05, 101/05  – др. 
закон, 5/09, 54/09, 50/11, 70/11, 55/12, 93/12, 47/13, 65/13  – др. за-
кон, 57/14, 45/15, 83/15, 112/15, 50/16, 61/17 и 113/17) уређено је 
плаћање ове врсте такса по одредбама овог закона, и то за списе 
и радње у управним стварима, као и за друге списе и радње код 
органа, а износи такса прописани су Тарифом, која је саставни део 
наведеног Закона.

Суд констатује да је тарифним бројем 13. Тарифе репу-
бличких административних такса, која је саставни део Закона о 
републичким административним таксама, предвиђено плаћање 
републичких административних такса за препис акта, односно 
списа, односно за оверу преписа, ако овим законом није друкчије 
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прописано, по полутабаку оригинала, као и за препис акта, одно-
сно списа које орган, на захтев странке врши на страном језику 
по полутабаку оригинала у износу од 410 динара. Исто тако, та-
рифним бројем 14. ове тарифе је прописано плаћање републичке 
административне таксе за оверу сваког потписа, ако овим законом 
није друкчије прописано у износу од 410 динара, а за оверу ау-
тентичности рукописа (од сваког полутабака оригинала) у износу 
од 220 динара, док је тарифним бројем 17. предвиђена републичка 
административна такса за оверу пуномоћја, ако овим законом није 
друкчије прописано, у износу од 270 динара.

Када су у питању списи и радње у вези са матичним књи-
гама, Суд констатује да је тарифним бројем 219. наведене Тари-
фе предвиђено плаћање републичких административних такса за 
решење по захтеву на накнадни упис чињенице смрти у матичну 
књигу, за решење по захтеву за промену личног имена и за реше-
ње по захтеву за закључење брака преко пуномоћника у износу од 
460 динара. Такође, тарифним бројем 220. Тарифе предвиђено је 
плаћање републичке административне таксе за уверење из матич-
них књига, ако овим законом није друкчије прописано, у износу од 
460 динара, а за уверење из матичне књиге о слободном брачном 
стању републичка административна такса у износу од 830 динара. 
Тарифним бројем 221. Тарифе предвиђено је плаћање републич-
ких административних такса за изводе из матичних књига, и то: 1) 
на домаћем обрасцу у износу од 120 динара и 2) намењених ино-
странству у износу од 410 динара.

Законом о матичним књигама („Службени гласник РС”, бр. 
20/99 и 148/14) прописана је надлежност за вођење матичних 
књига и решавање у управном поступку у области матичних књи-
га, као и издавање извода и уверења на основу матичних књига 
и друга питања у вези са вођењем поступка који претходи упису 
у матичне књиге. Чланом 6. овог закона прописано је да се по-
слови вођења матичних књига и решавања у првостепеном управ-
ном поступку у области матичних књига поверавају општинама, 
односно градовима, а да их извршава општинска управа, односно 
градска управа. Поред овога, чланом 83. истог закона прописано је 
да се изводи из матичних књига и уверења издају на захтев лица 
из члана 41. овог закона, док је чланом 83. прописано да изводе 
из матичних књига и уверења који се издају на основу матичних 
књига које воде органи из члана 6. ст. 2. и 4. овог закона издаје 
овлашћени матичар.

Када је у питању издавање уверења о држављанству, Уставни 
суд констатује да је одредбама члана 46. ст. 1. и 3. Закона о држа-
вљанству Републике Србије („Службени гласник РС”, бр. 130/04 
и 90/07) прописано да се евиденција о држављанима Републи-
ке Србије води у матичних књигама рођених и да је води орган 
надлежан за вођење матичних књига као поверени посао, док је 
одредбом члана 48. став 1. истог закона предвиђено да је уверење 
о држављанству јавна исправа која се издаје само на лични захтев.

Разматрајући остале наводе иницијатора, Уставни суд кон-
статује да су Породичним законом („Службени гласник РС”, бр. 
18/05, 72/11  – др. закон и 6/15) уређени, поред осталог, и поступци 
у вези са породичним односима и личним именом, те да је одред-
бама члана 350. ст. 1. и 2. Породичног закона предвиђено да се 
захтев за промену личног имена подноси општинској управи на 
чијем подручју подносилац захтева има пребивалиште, односно 
боравиште, а општинска управа која прихвати захтев за промену 
личног имена је дужна да о томе обавести надлежног матичара 
ради уписа промене личног имена у матичну књигу рођених и 
венчаних и орган који води евиденцију о пребивалишту грађана. 

Поводом оспоравања тар. бр. 25. и 26. Тарифе Одлуке из тач-
ке 1. изреке, Суд констатује да је одредбама члана 1. Закона о ове-
равању потписа, рукописа и преписа („Службени гласник РС”, бр. 
93/14 и 22/15) прописано: да је јавни бележник надлежан за ове-
равање потписа, рукописа и преписа, ако законом није другачије 
одређено (став 1.); да потпис, рукопис и препис, поред јавног бе-
лежника, може оверити и јавнобележнички приправник (став 2.); 
да препис јавне исправе може оверити и његов издавалац, сход-
ном применом одредаба овог закона (став 3.). Одредбама члана 29. 
овог закона прописано је: да је јавни бележник надлежан и за ове-
равање потписа, рукописа и преписа за које је посебним законима 
који се примењују пре ступања на снагу овог закона прописано да 
их оверава суд, односно општинска управа (став 1.); да основни 
судови, односно општинске управе као поверени посао задржа-
вају надлежност за оверавање потписа, рукописа и преписа до 1. 

марта 2017. године (став 2.); да ће изузетно од става 2. овог члана, 
у градовима и општинама за које нису именовани јавни бележни-
ци потписе, рукописе и преписе оверавати основни судови, судске 
јединице, као и пријемне канцеларије основних судова, у складу 
са чланом 13. ст. 4. и 5. Закона о седиштима и подручјима судова и 
јавних тужилаштава („Службени гласник РС”, број 101/13), одно-
сно општинске управе као поверени посао и после 1. марта 2017. 
године, а до именовања јавних бележника (став 3.); да после сту-
пања на снагу овог закона, судови, односно општинске управе које 
су задржале надлежност за оверавање потписа, рукописа и препи-
са, те послове обављају сходном применом одредаба овог закона и 
закона којим се уређује јавнобележничка делатност (став 4.).

Суд додатно указује да је чланом 30а став 1. Закона о ванпар-
ничном поступку („Службени гласник СРС”, бр. 25/82 и 48/88 и 
„Службени гласник РС”, бр. 46/95  – др. закон, 18/05  – др. закон, 
85/12, 45/13  – др. закон, 55/14, 6/15 и 106/15  – др. закон) прописа-
но да суд може јавном бележнику поверити спровођење поступка 
за који је по закону надлежан или предузимање појединих ванпар-
ничних радњи под условима који су предвиђени овим законом, а 
одредбом члана 92. став 3. истог закона састављање смртовнице 
је поверено јавном бележнику на чијем се службеном подручју на-
лазило последње пребивалиште, односно боравиште оставиоца, а 
ако оставилац није имао пребивалиште, односно боравиште у Ре-
публици Србији, састављање смртовнице се поверава јавном беле-
жнику на чијем се службеном подручју налази заоставштина или 
њен претежни део. Одредбом члана 92. став 2. овог закона предви-
ђено је да оставински суд када прими извод из матичне књиге умр-
лих доноси решење којим поверава јавном бележнику да састави 
смртовницу, а одредбом члана 94. став 1. је прописано да ако је 
оставинском суду достављена непотпуна смртовница, суд може, 
према околностима, одлучити да сам састави смртовницу у суду 
или да то учини судијски помоћник ван суда. Поред наведеног, 
Суд констатује и да је одредбама члана 58. Закона о ванпарничном 
поступку прописано да је јавни бележник искључиво надлежан 
за састављање и потврђивање исправа за које је посебним зако-
нима који су почели да се примењују пре почетка примене Закона 
о јавном бележништву („Службени гласник РС”, бр. 31/11, 85/12 
и 19/13) одређено да их саставља, односно потврђује суд, док ће 
у градовима, односно општинама за које нису именовани јавни 
бележници, до именовања јавних бележника исправе састављати 
основни судови у складу са одредбама овог закона и закона којим 
се уређује јавнобележничка делатност.

IV
Из наведеног проистиче да Закон о финансирању локалне са-

моуправе изричито забрањује да се за исти таксени основ може 
уводити и републичка административна такса и локална админи-
стративна такса, односно забрањује увођење локалне администра-
тивне таксе за списе и радње из надлежности за које је законом 
којим се уређују републичке административне таксе прописано 
плаћање републичких административних такси, а с друге стране 
и лимитира висину локалне административне таксе, тако што про-
писује да не може бити већа од износа републичке администра-
тивне таксе прописане за одговарајући, односно сличан спис или 
радњу.

Полазећи од принципа израженог у члану 17. став 14. Зако-
на о буџетском систему према коме се за једну јавну услугу може 
плаћати само једна такса, а имајући у виду да је одредбама члана 
9. ст. 1. и 2. Закона о финансирању локалне самоуправе прописано 
да скупштина јединице локалне самоуправе може уводити локал-
не административне таксе за списе и радње у управним стварима, 
као и за друге списе и радње које органи јединице локалне самоу-
праве издају, односно обављају у оквиру послова из своје изворне 
надлежности, Уставни суд је оценио да се у тар. бр. 17. до 23. и 
тар. бр. 25. и 26. Тарифе градских административних такси за рад 
органа управе, која је саставни део оспорене Одлуке, не ради о 
изворним пословима јединица локалне самоуправе, већ о посло-
вима чије је обављање поверено јединицама локалне самоуправе, 
односно другом надлежном органу, релевантним законом и за које 
је предвиђено плаћање републичких административних такса, од-
носно других накнада предвиђених Јавнобележничком тарифом. 
Стога је Суд оценио да оспорене одредбе тар. бр. 17. до 23. и тар. 
бр. 25. и 26. Тарифе, која је саставни део оспорене Одлуке, нису у 
сагласности са законом, па је одлучио као у тачки 1. изреке.
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Имајући у виду да Уставни суд већ има заузет став о спорним 
уставноправним питањима, као и да је у току претходног поступка 
правно стање потпуно утврђено и прикупљени подаци пружили су 
поуздан основ за одлучивање, то је Уставни суд одлучио без доноше-
ња решења о покретању поступка, сагласно одредби члана 53. став 3. 
Закона о Уставном суду („Службени гласник РС”, бр. 109/07, 99/11, 
18/13  – Одлука УС, 40/15  – др. закон и 103/15), као у тачки 1. изреке.

Поводом оспоравања законитости тар. бр. 24. и 27. Тарифе 
наведене Одлуке, Уставни суд налази да је скупштина јединице 
локалне самоуправе била овлашћена да уведе градске администра-
тивне таксе за обављање послова предвиђених овим тарифним 
бројевима, јер је реч о пословима из оквира изворне надлежности 
јединице локалне самоуправе, те за њихово обављање није пропи-
сано плаћање републичких административних такса, према одред-
бама Закона о републичким административним таксама. Стога је 
Суд у овом делу одбацио иницијативу за покретање поступка за 
оцену законитости оспорених тар. бр. 24. и 27. Тарифе градских 
административних такси за рад органа управе, која је саставни део 
оспорене Одлуке, сагласно одредби члана 36. став 1. тачка 7) Зако-
на о Уставном суду, као у тачки 2. изреке

С обзиром на то да је донео коначну Одлуку, Уставни суд је 
одбацио захтев за обуставу извршења појединачних аката и рад-
њи предузетих на основу оспорених одредаба Одлуке, сагласно 
одредби члана 56. став 3. Закона о Уставном суду, па је решио као 
у тачки 3. изреке.

На основу свега изнетог и одредаба члана 42а став 1. тачка 
2), члана 45. тачка 4) и члана 46. тачка 3) Закона о Уставном суду, 
као и члана 89. Пословника о раду Уставног суда („Службени гла-
сник РС”, број 103/13), Уставни суд је донео Одлуку као у изреци.

На основу члана 168. став 3. Устава Републике Србије, 
одредбе тар. бр. 17. до 23. и тар. бр. 25. и 26. Тарифе градских 
административних такси за рад органа управе, која је саставни део 
Одлуке наведене у тачки 1. изреке, престају да важе даном обја-
вљивања ове одлуке Уставног суда у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

Број Уо-231/2015
Председник Уставног суда, 
Весна Илић Прелић, с.р.
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На основу члана 19. Статута Фонда за развој Републике Ср-

бије,
Управни одбор Фонда, на 6. седници одржаној 30. новембра 

2017. године, донео је 

ОД Л У К У  Б Р О Ј  4 4 4

1. Доноси се Програм Фонда за развој Републике Србије, 
према тексту који је саставни део ове одлуке.

2. Програм из претходног става се, након добијања сагласно-
сти Владе, објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” и 
на сајту Фонда и примењује се следећег дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”.

3. Ступањем на снагу Програма из тачке 1. ове одлуке пре-
стаје да важи Програм Фонда за развој Републике Србије са при-
падајућим изменама и допунама („Службени гласник РС”, бр. 
10/16 и 29/16).

Председник Управног одбора Фонда,
Горан Кнежевић, с.р.

ПРОГРАМ 
ФОНДА ЗА РАЗВОЈ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ

новембар 2017. године

Овим програмом дефинишу се услови и критеријуми по који-
ма Фонд одобрава нове кредите, репрограме кредита, финансијско 
реструктурирање пласмана, унапред припремљене планове реор-
ганизације и планове реорганизације привредних субјеката у по-
ступку стечаја, као и могућност споразумног измиривања обавеза.

I. ОСНОВНИ ЦИЉЕВИ

Фонд за развој Републике Србије ће своју кредитну актив-
ност усмерити на остварење следећих циљева:

 – подстицање пословања правних лица и предузетника у Ре-
публици Србији;

 – подстицање запошљавања;

 – подстицање производње;
 – подстицање одрживог и свеобухватног развоја.
Право на коришћење средстава Фонда имаће привредни су-

бјекти разврстани као микро, мала, средња и велика правна лица, 
регистровани у релевантном регистру на подручју Републике Ср-
бије, који доставе финансијске извештаје за претходне две године 
у којима није исказан губитак, и то:

 – привредни субјекти који су у већинском приватном или др-
жавном власништву, осим јавних предузећа;

 – привредни субјекти који имају учешће друштвеног капита-
ла мање од 40%.

Услов из претходног става који се односи на достављање 
финансијских извештаја не примењује се на предузетнике и по-
љoпривредна газдинства којa немају обавезу достављања тих из-
вештаја.

Разврставање правних лица се врши у складу са Законом о 
рачуноводству. Предузетници се у смислу овог закона сматрају 
микро правним лицима.

Кредити и гаранције Фонда се могу користити за кредитира-
ње, односно за обезбеђивање потраживања свих привредних гра-
на, осим за:

 – организовање игара на срећу, лутрија и сличних делатности,
 – производњу и промет било ког производа или активности, 

које се према домаћим прописима или међународним конвенција-
ма и споразумима, сматрају забрањеним,

 – промет нафте и нафтних деривата.
Фонд не може по захтеву једног подносиоца одобравати и 

кредит и гаранцију, ако се и кредит и гаранција односе на исти 
правни посао.

1. Приоритет у коришћењу средстава имају:
 – програми који обезбеђују отварање нових радних места;
 – програми који подстичу производњу нарочито производњу 

намењене извозу;
 – инвестициони програми из области индустрије;
 – улагања у прерађивачке капацитете из области пољопри-

вреде; програми примарне пољопривредне производње и прераде 
за домаће и инострано тржиште поднети од стране привредних 
субјеката;

 – програми који обезбеђују већу енергетску ефикасност;
 – програми којима се подстиче експлоатација обновљивих 

извора енергије;
 – програми којима се подстиче заштита животне средине;
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 – програми који под осталим једнаким условима имају веће 

учешће сопствених средстава у структури финансирања у односу 
на средства Фонда;

 – програми предузетника, који ће ангажовањем кредитних 
средстава Фонда остваривати виши раст годишњег прихода и 
обезбедити већи број новозапослених радника;

 – програми привредних субјеката који послују у недовољно и 
изразито недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе и 
којима се подстиче равномерни регионални развој;

 – инвестициони програми из сектора услуга.
2. Критеријуми за оцену инвестиционих програма
Висину кредита и износ гаранција Фонда одређују следећи 

елементи:
а) Оцена финансијског стања и кредитне способности ин-

веститора:
 – профитабилност,
 – финансијска стабилност,
 – токови готовине,
 – показатељи ликвидности,
 – нето обртни фонд,
 – показатељи задужености,
 – показатељи економичности,
 – показатељи рентабилности,
 – претходна пословна сарадња са Фондом,
 – уредна кредитна историја у сарадњи са Фондом и послов-

ним банкама.
б) Економска оцена пројекта:
 – ликвидност пројекта,
 – општа стопа приноса,
 – нето садашња вредност,
 – интерна стопа рентабилности,
 – време повраћаја улагања,
 – пројектовани приход, расход, нето добит.
в) Оцена инструмената обезбеђења:
 – валидност инструмената обезбеђења,
 – вредност инструмената обезбеђења.

II. СРЕДСТВА И ПЛАСМАНИ

Ради остварења циљева постављених овим програмом, Фонд 
ће годишњим финансијским планом предвидети средства која ће 
се обезбедити наплатом ануитета по доспелим дугорочним креди-
тима и наплатом краткорочних кредита, као и из других извора.

Поред наведених пласмана Фонд може одобравати гаранције 
привредним субјектима, финансијским организацијама и лизинг 
кућама у складу са Законом о Фонду за развој Републике Србије.

III. УСЛОВИ ЗА КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА ФОНДА

1. Дугорочни кредити/гаранције за микро, мала, средња  
и велика правна лица

Инвестициони кредити ће се одобравати са роком отплате до 
10 година у оквиру кога је грејс период до једне године. Каматна 
стопа је: 1,5% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења 
гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случаје-
вима 3% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са роком 
отплате до четири године у оквиру кога је грејс период до девет 
месеци. Каматна стопа је 1,5% на годишњем нивоу уколико је 
средство обезбеђења гаранција/авалирана меница пословне банке, 
а у осталим случајевима 3% на годишњем нивоу, уз примену ва-
лутне клаузуле.

Висина кредита/гаранције и рок одређују се у односу на бо-
нитет привредног субјекта и инструменте обезбеђења.

Кредите за рефинансирање кредита код Банака Фонд може 
одобравати искључиво за привредне субјекте који се баве прои-
зводњом и запошљавају већи број радника. 

2. Кредити/гаранције за предузетнике

Кредити за предузетнике ће се одобравати:
 – за инвестиционе пројекте, са роком отплате до осам година 

у оквиру којег је грејс период до једне године;

 – за трајна обртна средства, са роком отплате до четири годи-
не у оквиру којег је грејс период до девет месеци;

 – висина каматне стопе, обрачун и наплата кредита ће се вр-
шити као и за микро, мала, средња и велика правна лица.

Кредити/гаранције за финансирање предузетника одобрава-
ће се на основу захтева у којима посебно морају бити истакнути 
економски и тржишни аспект програма и финансијски показатељи 
пословног плана.

Висина кредита/гаранције и рок одређују се у односу на бо-
нитет привредног субјекта и инструменте обезбеђења.

3. Кредити за привредне субјекте који послују у неразвијеним 
и изразито неразвијеним подручјима 

Право на коришћење средстава имају и привредни субјекти 
из недовољно развијених и изразито недовољно развијених једи-
ница локалне самоуправе (привредни субјекти који на наведеној 
територији имају седиште или на истој обављају пословање и има-
ју регистрован огранак у периоду дужем од годину дана од дана 
подношења захтева) и уколико имају позитиван финансијски ре-
зултат у години која претходи години подношења захтева за кре-
дит/гаранцију, као и позитивне тенденције у бруто билансу за те-
кућу годину.

Инвестициони кредити ће се одобравати са роком отплате до 
10 година у оквиру кога је грејс период до једне године. Каматна 
стопа је: 1,4% на годишњем нивоу уколико је средство обезбеђења 
гаранција/авалирана меница пословне банке, а у осталим случаје-
вима 2,8% на годишњем нивоу, уз примену валутне клаузуле.

Кредити за трајна обртна средства ће се одобравати са роком 
отплате до четири године у оквиру кога је грејс период до девет 
месеци. Каматна стопа је 1,4% на годишњем нивоу уколико је 
средство обезбеђења гаранција/авалирана меница пословне банке, 
а у осталим случајевима 2,8% на годишњем нивоу, уз примену ва-
лутне клаузуле.

Кредити за предузетнике ће се одобравати:
 – за инвестиционе пројекте, са роком отплате до oсам година 

у оквиру којег је грејс период до једне године;
 – за трајна обртна средства, са роком отплате до четири годи-

нe у оквиру којег је грејс период до девет месеци; 
и каматним стопама дефинисаним у претходном ставу. 
Кредите за рефинансирање кредита код Банака Фонд може 

одобравати искључиво за привредне субјекте који се баве прои-
зводњом и запошљавају већи број радника.

Уколико је корисник кредита/налогодавац по гаранцији/при-
вредни субјект из недовољно развијене јединице локалне самоу-
праве (уколико на наведеној територији има седиште или на истој 
обавља пословање и има регистрован огранак, у периоду дужем 
од годину дана од дана подношења захтева), тржишна вредност 
наведених инструмената обезбеђења у односу на вредност креди-
та и/или гаранције мора да буде 1:1.

Недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у 
смислу овог програма, сматрају се недовољно развијене једини-
це локалне самоуправе и изразито недовољно развијене јединице 
локалне самоуправе, у складу са чланом 12. Закона о регионалном 
развоју.

Недовољно развијеним јединицама локалне самоуправе, у 
смислу овог програма, сматрају се јединице локалне самоуправе 
које су разврстане у трећу групу развијености у складу са чланом 
12. став 1. Закона о регионалном развоју и актом Владе којим се 
утврђује јединствена листа развијености региона и јединица ло-
калне самоуправе.

Изразито недовољно развијеним јединицама локалне само-
управе, у смислу овог програма, сматрају се јединице локалне 
самоуправе које су разврстане у четврту групу развијености у 
складу са чланом 12. став 2. Закона о регионалном развоју и актом 
Владе којим се утврђује јединствена листа развијености региона и 
јединица локалне самоуправе.

4. Краткорочни кредити

Краткорочни кредити за подстицање конкурентности и ли-
квидности домаће привреде биће одобравани привредним субјек-
тима са роком отплате од три до дванаест месеци од дана кори-
шћења, са каматном стопом од 2,5% уз примену валутне клаузуле, 
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по средњем курсу НБС на дан уплате. Износ враћеног кредита не 
може бити мањи од номиналног износа додељеног кредита. Ин-
струменти обезбеђења кредита су сопствене менице са авалом по-
словне банке или гаранција пословне банке и сопствене менице 
корисника кредита.

5. Кредити за одржавање текуће ликвидности

Кредити за одржавање текуће ликвидности ће се одобравати 
са роком отплате до 18 месеци у оквиру кога може бити предвиђен 
грејс период до три месеца.

Отплата кредита вршиће се у месечним/тромесечним ану-
итетима. Инструменти обезбеђења су гаранција пословне банке, 
уговорно јемство или приступање дугу од стране правног лица, 
цесија потраживања од државних институција и предузећа, јем-
ство физичког лица или предузетника, хипотека првог реда на не-
покретностима или земљишту у приватном власништву и залога 
на постојећој опреми. Јемством физичког лица, и хипотеком на 
пољопривредном и шумском земљишту може се обезбедити само 
део кредита до максималног износа 500.000,00 динара. Јемством 
или приступањем дугу привредног субјекта може се обезбедити 
кредит до максималног износа од 3.000.000,00 динара.

Цесијом потраживања од државних институција и предузећа 
може се обезбедити кредит до максималног износа од 4.000.000,00 
динара. Сви кредити изнад горе поменутих износа морају да се 
обезбеде другим инструментима, укључујући и хипотеку на објек-
тима, градском грађевинском земљишту и грађевинском земљи-
шту, чија тржишна вредност обезбеђује повраћај кредита увећаног 
за припадајућу камату. Корисник је обавезан да уз било који од 
наведених инструмената обезбеђења достави и сопствене менице. 
Уколико је инструмент обезбеђења гаранција пословне банке ка-
матна стопа је 2% на годишњем нивоу, док је у свим другим случа-
јевима 3,5% на годишњем нивоу. Каматна стопа се обрачунава уз 
примену валутне клаузуле. У грејс периоду интеркаларна камата 
се обрачунава тромесечно уназад и приписује главном дугу.

Висина кредита/гаранције и рок одређују се у односу на бо-
нитет привредног субјекта и инструменте обезбеђења.

5. Start-up кредити

Право на коришћење средстава за start-up кредите имаће при-
вредни субјекти који су регистровани у релевантном регистру на 
подручју Републике Србије најраније у години која претходи годи-
ни подношења захтева.

Кредити ће се одобравати са роком отплате до пет година 
у оквиру којег је грејс период до једне године. Отплата кредита 
вршиће се у месечним/тромесечним ануитетима. Инструменти 
обезбеђења су гаранција пословне банке, хипотека првог реда на 
непокретностима или земљишту у приватном власништву, залога 
на покретним стварима у власништву, уговорно јемство или при-
ступање дугу од стране привредног субјекта или физичког лица. 
Уговорним јемством или приступањем дугу од стране физичког 
лица може се обезбедити само део кредита до максималног из-
носа 500.000,00 динара, део кредита изнад овог износа мора се 
обезбедити другим средством обезбеђења чија тржишна вредност 
обезбеђује повраћај кредита увећаног за припадајућу камату. Хи-
потеком на пољопривредном, шумском земљишту и грађевинском 
земљишту, може се обезбедити само део кредита до максималног 
износа 500.000,00 динара односно 1.500.000,00 динара уколико је 
корисник кредита регистровано пољопривредно газдинство, док 
се део кредита изнад тог износа мора обезбедити другим инстру-
ментима, укључујући и хипотеку на објектима и градском грађе-
винском земљишту чија тржишна вредност обезбеђује повраћај 
кредита увећаног за припадајућу камату. Залогa на будућој ствари/
опреми/возилима која су предмет кредитирања може бити основ-
но обезбеђење у складу са посебним програмом Министарства 
приведе који заједнички спроводи Фонд за развој и Министарство 
привреде.

Уколико је инструмент обезбеђења гаранција пословне банке 
каматна стопа је 1,5% на годишњем нивоу, док је у свим другим 
случајевима 3% на годишњем нивоу. Каматна стопа се обрачунава 
уз примену валутне клаузуле. У грејс периоду интеркаларна ка-
мата се обрачунава тромесечно уназад и приписује главном дугу. 
Корисник је обавезан да уз било који од наведених инструмената 

обезбеђења достави и сопствене менице. Тржишна вредност наве-
дених инструмената обезбеђења у односу на износ кредита мора 
да буде 1,2:1.

Општи услови за кредите/гаранције

Лимити минималних и максималних износа кредита/гаран-
ција као и максимални износ кредита/гаранција једном привред-
ном субјекту са свим његовим повезаним лицима одређују се по-
себним критеријумима које утврђује Управни одбор Фонда .

Отплата кредита вршиће се у месечним/тромесечним ануи-
тетима. Валутна клаузула подразумева утврђивање дуга у еврима 
на дан пуштања кредита у течај и прерачунавање дуга у динар-
ску противвредност по средњем курсу НБС на дан доспећа, с тим 
да ће се увек примењивати средњи курс НБС, тако да номинална 
висина дуга не може бити нижа од номиналног износа пуштеног 
кредита. У грејс периоду интеркаларна камата се обрачунава тро-
месечно уназад и приписује главном дугу. Метод обрачуна камате 
је пропорционални.

У случају превремене отплате кредита, корисник је дужан да 
поднесе захтев у писаној форми. Корисник кредита измирује оста-
так главног дуга са припадајућим каматама и другим трошковима, 
у висини обрачунатој према вредности средњег курса НБС на дан 
коначне отплате кредита. Вредност средњег курса НБС на основу 
кога се врши обрачун, не може бити нижа од средњег курса НБС 
који је важио на дан почетка коришћења средстава.

За издате гаранције привредним субјектима Фонд ће напла-
ћивати провизију у висини од 2% годишње од износа гаранције. 
Уколико је гаранција издата као обезбеђење потраживања са ва-
лутном клаузулом за обрачун провизије примениће се валутна 
клаузула. Износ гаранције ће се смањивати сразмерно износу от-
плаћених обавеза од стране налогодавца. Фонд може у случају 
репрограма кредита/продужења отплате кредита/реструктурирања 
кредита одобреног од стране пословне банке, у складу са одлуком 
Управног одбора продужити важност гаранције/односно издати 
адекватне нове гаранције.

У случају неизвршавања уговорних обавеза (осим доцње у 
отплати), и измене уговорених услова коришћења кредита извр-
шених на захтев Клијента Фонд може обрачунавати и наплаћивати 
посебну накнаду у висини од 1% на годишњем нивоу од износа 
кредита/гаранције.

Инструменти обезбеђења уредног враћања кредита и измире-
ња обавеза по издатим гаранцијама су:

 – гаранција или авалиране менице пословне банке; и/или
 – меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу (уко-

лико постоји јемство/приступање дугу другог привредног субјекта) 
а за кредите за предузетнике и start-up кредите максималног износа 
до 500.000,00 динара менице и менично овлашћење и/или админи-
стративна забрана солидарног јемца  – физичког лица; и/или

 – меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужни-
ка; и/или

 – хипотека првог реда на непокретностима; у односу на тр-
жишну вредност хипотековане непокретности, зависно од врсте те 
непокретности, висина одобреног кредита може износити:

 – до 70% тржишне вредности стамбеног простора (станови и 
породичне куће);

 – до 60% тржишне вредности пословних зграда и пословног 
простора (канцеларије, управне зграде, угоститељски и трговачки 
објекти, хладњаче, бензинске пумпе и сл.);

 – до 50% тржишне вредности производних и индустријских 
објеката, (хала, магацина, млинова, силоса, гаража, помоћних 
објеката и сл.);

 – до 50% тржишне вредности градског грађевинског земљи-
шта;

 – до 30% тржишне вредности грађевинског земљишта и/или
 – залога на постојећој производној опреми и другим покрет-

ним стварима у односу на чију тржишну вредност висина одобре-
ног кредита може износити:

 – до 50% тржишне вредности нове опреме и других покрет-
них ствари,

 – до 30% тржишне вредности опреме и других покретних 
ствари старијих од две године;

 – меница и менично овлашћење дужника;
 – залога на акцијама/уделима привредног друштва
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 – до 30% тржишне вредности пољопривредног земљишта 

уколико је корисник кредита регистровано пољопривредно га-
здинство.

Као додатна средства обезбеђења, могу послужити и:
 – заложно право на залихама робе;
 – заложно право на будућим потраживањима, која произлазе 

из постојећих уговора закључених са дужницима који имају бони-
тет прихватљив за Фонд;

 – хипотека другог реда;
 – хипотека/залога на објекту/опреми који/а је предмет финан-

сирања, осим код start-up кредита, у ком случају залога на будућој 
ствари/опреми/возилима која су предмет кредитирања може бити 
основно обезбеђење а све у складу са програмом Министарства 
привреде;

 – јемство физичког лица и други инструменти обезбеђења.
У случају замене средстава обезбеђења, на захтев клијента, 

примењиваће се однос тржишне вредности колатерала у односу 
на износ дуга по кредиту/гаранцији, а у складу са пондерима по 
Програму Фонда који је на снази у моменту доношења одлуке о 
замени средстава обезбеђења. Уколико у случају замене средста-
ва обезбеђења, следствено томе долази и до промене каматне сто-
пе, примењиваће се каматна стопа утврђена Програмом Фонда за 
текућу годину у којој се врши замена. Уколико је тако одређена 
каматна стопа за ново средство обезбеђења, нижа од каматне сто-
пе по Програму Фонда по коме је одобрен пласман у том случају 
примењиваће се каматна стопа Програма Фонда по коме је одо-
брен пласман.

Фонд прихвата као предрачунску вредност улагања само нова 
улагања. Под новим улагањима, која се могу кредитирати сматрају 
се и она улагања која су реализована до шест месеци пре датума 
подношења захтева за кредит; корисник кредита је обавезан да до-
стави адекватан доказ о висини и периоду таквих улагања.

Појам повезаних лица обухвата лица повезана на начин де-
финисан Законом о банкама и Законом о привредним друштвима, 
кумулативно.

IV. ПРОЦЕДУРЕ ЗА ОДОБРАВАЊЕ КРЕДИТА

Захтеви за одобрење кредита/гаранција се примају уколико 
садрже сву потребну документацију која је наведена у „Садржају 
потребне документације уз захтев за одобрење кредита/гаранција”.

Након пријема захтева предмет се заводи и прослеђује надле-
жним секторима/филијалама. Након обраде, Кредитни одбор даје 
сагласност на коначан предлог за одобрење/одбијање захтева за 
кредит/гаранцију, који се доставља Комисији Управног одбора и 
Управном одбору Фонда.

Коначну одлуку о одобрењу/одбијању захтева за кредит/га-
ранцију доноси Управни одбор Фонда, а на основу предлога Кре-
дитног одбора Фонда и Комисије Управног одбора Фонда.

V. НАМЕНСКО КОРИШЋЕЊЕ СРЕДСТАВА

Фонд за развој у сарадњи са државним органом или другом 
агенцијом основаном од стране државе, са којом има закључен 
уговор о сарадњи, контролише наменско коришћење одобрених 
средстава у складу са Програмом. Теренска контрола се може 
спроводити пре одобрења кредита, након одобрења а пре преноса 
средстава у течај, као и у току реализације инвестиције или након 
њеног завршетка. 

Контрола се спроводи за све врсте одобрених кредита, прове-
ром објеката и опреме као и да ли су средства кредита искоришће-
на за планиране намене. Документарну контролу врше стручне 
службе Фонда за развој.

Документарна контрола подразумева следеће:
Средства инвестиционих кредита одобрена за извођење гра-

ђевинских радова, пуштају се у складу са уговореном динамиком, 
с тим да се авансно пуштају максимално до 40% од износа угово-
рених радова. Преостали део се пушта по достављању оверених 
привремених ситуација/коначне ситуације.

Средства кредита одобрена за набавку опреме пуштају се у 
течај на основу достављених профактура/уговора са испоручио-
цем опреме са адекватним роковима важности. Средства се пре-
носе на текући рачун корисника или добављача на основу захтева 
корисника, а у складу са уговореним начином плаћања. Саставни 
део захтева чини спецификација за пренос средстава.

Уколико се пре или након преноса средстава кредита, укаже 
потреба да се мења добављач опреме/извођач радова/да се наба-
ви друга врста опреме која је у складу са делатношћу корисника 
кредита, корисник подноси Захтев за промену добављача/извођача 
радова уз образложење. Сагласност о промени добављача/извођа-
ча радова доноси Кредитни одбор Фонда за развој. У свим другим 
случајевима одлуку о промени коришћења одобрених средстава 
може донети Управни одбор Фонда за развој.

Уколико је обезбеђење кредита гаранција/авал пословне 
банке, средства кредита се по правилу, преносе на текући рачун 
корисника код банке гаранта/авалисте. У осталим случајевима на 
рачун по избору корисника кредита.

Пре пуштања средстава или у току обраде захтева за све кре-
дите у износу већем од 20.000.000,00 РСД код којих је средство 
обезбеђења хипотека/залога, обавезна је теренска контрола којом 
ће се вршити провера објеката и опреме које су дате као обезбе-
ђење.

Корисник кредита је у обавези да по пријему и утрошку сред-
става, а најкасније у току трајања грејс периода достави докумен-
тацију о наменском трошењу кредитних средстава.

Извештај о извршеној теренској контроли треба да садр-
жи податке о кориснику кредита, пословању корисника кредита, 
идентификоване проблеме у пословању као и могућности пре-
вазилажења насталих проблема, општи утисак о инвеститору, 
податке о грађевинским објектима/опреми која је била предмет 
инвестиционог улагања, податке о запосленим радницима као и 
извршити фотографисање објеката, опреме и залиха затечених на 
месту контроле.

VI. УСЛОВИ И КРИТЕРИЈУМИ ЗА РЕПРОГРАМ КРЕДИТА, 
ФИНАНСИЈСКО РЕСТРУКТУРИРАЊЕ, РЕОРГАНИЗАЦИЈУ 

ПРИВРЕДНИХ СУБЈЕКАТА И СПОРАЗУМНО РЕГУЛИСАЊЕ 
ОБАВЕЗА

1. Репрограми кредита

Фонд може, на захтев корисника кредита, одобрити репро-
грам кредита у течају, у складу са наведеним условима и крите-
ријумима.

Критеријуми репрограмирања кредита су:
1) Број запослених: Корисник кредита који тражи репро-

грамирање својих обавеза мора имати минимум пет запослених, 
уколико је разврстан као микро правно лице или је предузетник. 
Остали корисници кредита морају имати минималан број запо-
слених у складу са разврставањем дефинисаним Законом о рачу-
новодству. Разврставање на микро, мала, средња и велика правна 
лица извршено је у складу са законом којим се уређује рачуновод-
ство. За остале привредне субјекте, кориснике кредита који се не 
разврставају на наведени начин, број запослених не може бити 
мањи од пет. Право на одобрење репрограма имају корисници кре-
дита који у периоду од одобравања кредита до подношења захтева 
за репрограм нису смањивали број укупно запослених.

2) Стање рачуна Корисника кредита: Корисник кредита не 
може имати блокаду рачуна у моменту доношења одлуке о репро-
граму, нити у моменту закључења Анекса уговора којим се регули-
ше репрограм, осим од стране Фонда за развој Републике Србије.

3) Корисник кредита мора документовати наменско трошење 
средстава дозначених на основу кредита који се репрограмира.

4) Делатност Корисника кредита: Предност код одобравања 
репрограма имају Корисници кредита који се баве производном 
делатношћу, привредни субјекти који послују у радно интензив-
ним гранама привреде и у неразвијеним општинама Републике 
Србије, привредни субјекти који су у претходном периоду уредно 
сервисирали обавезе према Фонду и привредни субјекти који су 
запослили пословним планом предвиђени број радника.

Репрограм се одобрава на основу Захтева Корисника кредита 
у којем се дефинишу тражени услови репрограма и разлози репро-
грама, односно економска оправданост да ће репрограм побољша-
ти економски положај привредног субјекта и олакшати враћање 
кредита.

Корисник репрограма не може смањивати број радника до 
коначне отплате кредита.
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2. Услови репрограма

1) Репрограм се може одобрити тако што ће се одобрити про-
дужење рока отплате до 24 месеца рачунајући од датума доспећа 
последњег ануитета одређеног Уговором о кредиту, а у оквиру ког 
рока ће бити урачунат евентуални грејс период. 

2) Репрограм обухвата стање дуга  – доспеле а неизмирене и 
недоспеле обавезе.

3) Корисник кредита је дужан да средства обезбеђења успо-
стављена на основу Уговора о кредиту, усагласи са репрограми-
раним условима. Могуће је предвидети и додатна средства обез-
беђења.

Вредност средства обезбеђења мора покривати стање дуга по 
репрограму и то:

 – гаранција или авалиране менице пословне банке,
 – меница и менично овлашћење дужника,
 – меница и менично овлашћење јемца/приступиоца дугу 

(уколико постоји јемство/приступање дугу другог привредног су-
бјекта),

 – меница и менично овлашћење оснивача/акционара дужника,
 – хипотека првог реда на непокретностима. У односу на тр-

жишну вредност хипотековане непокретности, зависно од врсте те 
непокретности, висина стања дуга по репрограму може износити:

 – до 70% тржишне вредности стамбеног простора (станови и 
породичне куће);

 – до 60% тржишне вредности пословних зграда и пословног 
простора (канцеларије, управне зграде, угоститељски и трговачки 
објекти, хладњаче, бензинске пумпе и сл.);

 – до 50% тржишне вредности производних и индустријских 
објеката (хала, магацина, млинова, силоса, гаража, помоћних обје-
ката и сл.);

 – до 50% тржишне вредности градског грађевинског земљи-
шта;

 – до 30% тржишне вредности грађевинског земљишта;
 – залога на опреми и другим покретним стварима у односу 

на чију тржишну вредност висина стања дуга по репрограму може 
износити:

 – до 50% тржишне вредности нове опреме и других покрет-
них ствари,

 – до 30% тржишне вредности опреме и других покретних 
ствари старијих од две године;

 – залога на акцијама/уделима привредног друштва.
Вредност средства обезбеђења у случају пласмана по коми-

сионим пословима мора покривати стање дуга по репрограму у 
односу који је утврђен одговарајућим Уредбама/Програмима по 
којима су ти пласмани одобрени.

 – Каматна стопа за кредите који су предмет репрограма изно-
сиће 3,5% на годишњем нивоу са валутном клаузулом. Уколико је 
каматна стопа по иницијалном уговору виша задржава се иници-
јално уговорена камата.

 – Изузетно, од услова дефинисаним овим програмом, када 
је подносилац захтева за репрограм, привредно друштво које је у 
већинском државном власништву или је у поступку реструктури-
рања и/или за који постоји шири економски интерес, има велики 
број запослених, уговорене стратешке планове итд. Одлуку о ре-
програму за ове клијенте, Управни одбор доноси појединачно на 
основу критеријума формираним на специфичностима конкрет-
них релевантних околности које оправдавају доношење одлуке а 
на основу одговарајућег закључка Владе Републике Србије.

3. Финансијско реструктурирање  
пласмана

Фонд може, на захтев корисника кредита у складу са дефини-
саним критеријумима овог програма одобрити реструктурирање 
пласмана. План финансијског реструктурирања мора бити сачи-
њен у складу са Законом о споразумном финансијском реструкту-
рирању привредних друштава.

Услови под којима је могуће одобрење финансијског ре-
структурирања:

1) Период мировања дуга: до 24 месеца.
2) Коначан рок отплате дуга: до седам година у оквиру кога 

постоји могућност уговарања грејс периода до 24 месеца.

3) Задржавање валутне клаузуле и првобитно уговорене ка-
матне стопе, уколико је већа од 4%. Камата у висини од 4% пред-
ставља доњу границу прихватљивости за Фонд.

4) Задржавање првобитно предвиђених средстава обезбеђе-
ња. Могуће је предвидети додатно средство обезбеђења, али не и 
смањити средство обезбеђења које је предвиђено уговорима о кре-
диту/гаранцији који су предмет финансијског реструктурирања.

5) Једнак третман и равноправан положај Фонда за развој у 
односу на пословне банке у погледу периода отплате кредита.

Планом финансијског реструктурирања није могуће предви-
дети:

Отпуст дуга. Није могуће донети одлуку о прихватању от-
пуста, било да се ради о отпусту дела или отпусту целокупног 
дуга осим у случајевима постојања закључка Владе о стратешком 
значају другачијег решавања овог питања.

Претварање потраживања у капитал. Није могуће донети 
одлуку о претварању потраживања у капитал друштва осим у слу-
чајевима постојања закључка Владе о стратешком значају друга-
чијег решавања овог питања.

План финансијског реструктурирања мора бити сачињен у 
складу са Законом о споразумном финансијском реструктурира-
њу привредних друштава. Сваки појединачно достављени План 
финансијског реструктурирања се анализира посебно и одређују 
конкретни услови прихватљиви за Фонд. Коначну одлуку о при-
хватању плана доноси Управни одбор Фонда. Поред достављеног 
Плана, Фонд може захтевати додатну документацију у циљу ком-
плетније анализе.

4. Унапред припремљени план реорганизације и План 
реорганизације

Фонд може, у оправданим случајевима и под условима дефи-
нисаним овим програмом и одлуком Управног одбора прихватити 
унапред припремљени план реорганизације или план реорганиза-
ције за привредне субјекте у поступку стечаја.

Услови у оквиру којих је могуће одобрење унапред при-
премљеног плана реорганизације односно плана реорганиза-
ције, у складу са Законом о стечају:

1) Садржај Плана реорганизације, односно унапред припре-
мљеног плана реорганизације (у даљем тексту: План) мора бити у 
складу са одредбама Закона о стечају.

2) Задржавање првобитно предвиђених средстава обезбеђе-
ња. Могуће је предвидети додатно средство обезбеђења, али не и 
смањити средство обезбеђења које је предвиђено уговорима о кре-
диту/гаранцији.

3) Намирење потраживања уновчењем имовине на којој је 
уписана хипотека/заложно право у корист Фонда, је могуће само 
уколико је предвиђено првенствено намирење потраживања Фон-
да из цене добијене продајом заложене имовине.

4) Задржавање валутне клаузуле и првобитно уговорене ка-
матне стопе, уколико је већа од 4% на годишњем нивоу. У Плану 
реорганизације се у изузетним случајевима може предвидети от-
плата дуга без валутне клаузуле, док је код Унапред припремљеног 
плана реорганизације обавезна валутна клаузула. Камата у висини 
од 4% на годишњем нивоу представља доњу границу прихватљи-
вости за Фонд.

5) Период мировања дуга: до 24 месеца.
6) Коначан рок отплате дуга: до осам година у оквиру кога 

постоји могућност уговарања грејс периода до 24 месеца.
Унапред припремљеним планом реорганизације, Планом 

реорганизације и финансијским реструктурирањем није могуће 
предвидети:

Отпуст дуга. Није могуће донети одлуку о прихватању отпу-
ста, било да се ради о отпусту дела или отпусту целокупног дуга 
осим у случајевима постојања закључка Владе о стратешком зна-
чају другачијег решавања овог питања.

Претварање потраживања у капитал. Није могуће донети 
одлуку о претварању потраживања у капитал друштва осим у слу-
чајевима постојања закључка Владе о стратешком значају друга-
чијег решавања овог питања.

Претходно наведени услови су услови у оквиру којих је 
могуће одобрење планова реорганизације односно унапред при-
премљених планова реорганизације. Сваки појединачно доста-
вљени план се анализира посебно и одређују конкретни услови 



28. фебруар 2018. Број 15 195
прихватљиви за Фонд. Коначну одлуку о прихватању плана доно-
си Управни одбор Фонда. Поред достављеног плана, Фонд може 
захтевати додатну документацију у циљу комплетније анализе.

5. Споразум о измирењу доспелих обавеза

Управни одбор Фонда може у складу са конкретним околно-
стима на основу захтева корисника кредита односно захтева јемца/
приступиоца дуга/заложног дужника или трећег заинтересованог 
лица, а на предлог Кредитног одбора Фонда, одлучивати о регули-
сању међусобних односа између корисника кредита и/или јемца/
приступиоца дуга/заложног дужника/трећег заинтересованог лица 
и Фонда, а поводом враћања кредита који је у целости доспео.

Услови закључења споразума о измирењу обавеза:
1) Споразум о измирењу обавеза са корисником кредита/

јемцем/приступиоцем дуга/заложним дужником закључиће се на 
основу Одлуке Управног одбора Фонда у којој ће бити дефиниса-
ни услови закључења.

2) Приликом потписивања споразума примењиваће се камат-
на стопа од 4% на годишњем нивоу уколико је она већа од уговоре-
не каматне стопе, у супротном остаје уговорена каматна стопа из 
уговора о кредиту.

3) По споразуму сва успостављена средства обезбеђења оста-
ју на снази, уз могућност да Фонд у конкретном случају успоста-
вљена обезбеђења замени за друга адекватна обезбеђења и/или 
затражи додатна средства обезбеђења.

4) Уколико је покренут поступак принудне наплате потражи-
вања услов за закључење споразума је измиривање свих трошкова 
у вези са тим поступком.

6. Посебне одредбе

Одредбе овог програма које се односе на репрограме креди-
та, финансијско реструктурирање пласмана, унапред припремље-
не планове реорганизације и планове реорганизације привредних 
субјеката у поступку стечаја као и могућности споразумног изми-
ривања доспелих обавеза примењиваће се за све кредите/гаранци-
је одобрене из средстава Фонда за развој као и свих комисионих 
послова које је Фонд обавио у своје име и за рачун министарстава, 
без посебне сагласности надлежних министарстава.

Уколико је стање дуга за које се тражи репрограм, финан-
сијско реструктурирање, споразумно регулисање обавеза и са-
гласност на УППР или План реорганизације у износу до РСД 
10.000.000,00, директор Фонда ће доносити одговарајућу одлуку, 
уз претходну сагласност Кредитног одбора.

Средства која су наплаћена из комисионих послова у надле-
жности Министарства привреде се могу, уз претходну сагласност 
Министарства привреде, користити за одобравање кредита под 
условима дефинисаним овим програмом.

Фонд може продати своја потраживања уколико Управни од-
бор Фонда донесе одлуку односно други акт којим ће дефинисати 
услове продаје, као и висину дисконтне стопе.

Каматне стопе наведене у Програму се не примењују на кре-
дите које Фонд одобрава по посебним програмима Владе. 

Одступање од наведених критеријума и услова дефинисаних 
овим програмом могуће је у оправданим случајевима у којима по-
стоји посебан интерес Републике Србије који је утврђен закључ-
ком Владе.

VII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Спровођење овог програма надзире Министарство привреде.
Фонд ће о спровођењу Програма извештавати Министарство 

привреде, а Министарство привреде извештаваће Владу.
Овај програм се, по добијању сагласности Владе, објављује 

у „Службеном гласнику Републике Србије” и на сајту Фонда, а 
примењује се следећег дана од дана објављивања у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

Ступањем на снагу овог програма престаје да важи програм 
Фонда за развој Републике Србије са припадајућим изменама и 
допунама („Службени гласник РС”, бр. 10/16 и 29/16).

Председник Управног одбора Фонда,
Горан Кнежевић, с.р.
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На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу про-

тив корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11  – УС, 
67/13  – УС, 112/13  – аутентично тумачење и 8/15  – УС) у поступку 
за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији за борбу про-
тив корупције против Драгића Караклића из Бајине Баште, 

Директор Агенције за борбу против корупције 19. октобра 
2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да је Драгић Караклић поступио супротно 
одредби члана 28. став 4. Закона о Агенцији за борбу против ко-
рупције, на тај начин што је, без сагласности Агенције за борбу 
против корупције, у периоду од 5. марта 2015. године до 17. маја 
2016. године, истовремено вршио јавне функције одборника Скуп-
штине општине Бајина Башта и в.д. директора Јавног предузећа 
Национални парк „Тара”, Бајина Башта.

II. Утврђује се да је Драгић Караклић, в.д. директора Јавног 
предузећа Национални парк „Тара”, Бајина Башта, поступио су-
протно одредбама члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији 
за борбу против корупције, на тај начин што је током вршења јав-
не функције в.д. директора наведеног јавног предузећа, закључио 
Уговор о раду 01 број 400 од 31. августа 2016. године са Милошем 
Савићем, сином члана Надзорног одбора Јавног предузећа Нацио-
нални парк „Тара”, Бајина Башта, Милоја Савића, на основу којег 
је Милош Савић засновао радни однос у Јавном предузећу Наци-
онални парк „Тара”, Бајина Башта на одређено време, на радном 
месту руководиоца Службе општих и правних послова у Сектору 
општих и правних послова, а да о сукобу интереса који је имао 
у наведеној ситуацији није писмено обавестио Агенцију за борбу 
против корупције па му се, на основу одредбе члана 51. став 1. 
Закона о Агенцији за борбу против корупције, изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕ-
ШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ В.Д. ДИРЕКТОРА ЈАВНОГ ПРЕ-
ДУЗЕЋА НАЦИОНАЛНИ ПАРК „ТАРА”, БАЈИНА БАШТА

III. Изрека и сажето образложење овог решења биће објавље-
ни у „Службеном гласнику Републике Србије” и у „Службеном ли-
сту општине Бајина Башта”.

IV. Трошкове објављивања овог решења сносиће Драгић Ка-
раклић.

Образложење

Против Драгића Караклића, в.д. директора Јавног предузећа 
Национални парк „Тара”, Бајина Башта (у даљем тексту: ЈП Наци-
онални парк „Тара”), покренут је, по службеној дужности посту-
пак, ради утврђивања повреде одредаба чл. 27. и 28. и члана 32. 
став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције (у даљем тек-
сту: Закон о Агенцији), због тога што је, без сагласности Агенције 
за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција), истовреме-
но уз наведену јавну функцију вршио и јавну функцију одборни-
ка Скупштине општине Бајина Башта (у даљем тексту: СО Бајина 
Башта), и што је у својству в.д. директора ЈП Национални парк 
„Тара” са Милошем Савићем, сином члана Надзорног одбора на-
веденог јавног предузећа, закључио Уговор о раду 01 број 400 од 
31. августа 2016. године, на основу којег је Милош Савић засновао 
радни однос на одређено време у ЈП Национални парк „Тара” на 
радном месту руководиоца Службе општих и правних послова у 
Сектору општих и правних послова, а да о сукобу интереса није 
писмено обавестио Агенцију.

Одредбом члана 28. став 4. Закона о Агенцији за борбу про-
тив корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11  – 
УС, 67/13  – УС, 112/13  – аутентично тумачење и 8/15  – УС; у да-
љем тексту: Закон о Агенцији) прописано је да функционер који је 
изабран, постављен или именован на другу јавну функцију и који 
намерава да више функција врши истовремено, дужан да у року 
од три дана од дана избора, постављења или именовања затражи 
сагласност Агенције.

Провером службене евиденције Агенције утврђено је да Дра-
гић Караклић није Агенцији поднео захтев за давање сагласности 
да уз јавну функцију одборника СО Бајина Башта врши и јавну 
функцију в.д. директора ЈП Национални парк „Тара”, чиме је по-
ступио супротно одредби члана 28. став 4. Закона о Агенцији.
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У смислу члана 2. Закона о Агенцији за борбу против коруп-
ције повезано лице је, поред осталих, крвни сродник функционе-
ра у правој линији и свако лице које се може оправдано сматрати 
интересно повезаним са функционером, приватни интерес је било 
каква корист или погодност за функционера или повезано лице, а 
сукоб интереса је ситуација у којој функционер има приватни ин-
терес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на по-
ступање функционера у вршењу јавне функције односно службене 
дужности, на начин који угрожава јавни интерес.

Одредбом члана 15. Закона о јавним предузећима („Службе-
ни гласник РС”, број 15/16), прописано је да су органи јавног пре-
дузећа Надзорни одбор и директор.

Одредбама члана 22. истог закона прописано је да Надзорни 
одбор, поред осталог, усваја финансијске извештаје, надзире рад 
директора, доноси статут, закључује уговоре о раду са директо-
ром, у складу са законом којим се уређују радни односи. С дру-
ге стране, према одредбама члана 26. наведеног закона директор 
јавног предузећа, поред осталог, одговара за законитост рада јав-
ног предузећа, предлаже финансијске извештаје, извршава одлуке 
Надзорног одбора.

Одредбом члана 52. став 5. Закона о јавним предузећима про-
писано је да вршилац дужности има сва права, обавезе и овлашће-
ња која има и директор јавног предузећа.

Из наведених законских одредаба несумњиво произлази да 
између в.д. директора јавног предузећа и члана Надзорног одбора 
истог јавног предузећа постоји однос зависности, надзора и кон-
троле, па је в.д. директорa јавног предузећа повезано лице у сми-
слу члана 2. Закона о Агенцији са чланом Надзорног одбора истог 
јавног предузећа. 

Одредбама члана 27. Закона о Агенцији прописано је да је 
функционер дужан да јавну функцију врши тако да јавни интер-
ес не подреди приватном, да се придржава прописа који уређују 
његова права и обавезе и да ствара и одржава поверење грађана у 
савесно и одговорно вршење јавне функције, да избегава стварање 
односа зависности према лицу које би могло да утиче на његову 
непристрасност у вршењу јавне функције, а у случају да не може 
да избегне такав однос или такав однос већ постоји, да учини све 
што је потребно ради заштите јавног интереса и да не сме да кори-
сти јавну функцију за стицање било какве користи или погодности 
за себе или повезано лице.

Одредбом члана 32. став 1. истог закона прописано је да је 
функционер дужан да, приликом ступања на дужност и током 
вршења јавне функције, у року од осам дана, писмено обавести 
непосредно претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање су-
коба интереса или о сукобу интереса који он или са њим повезано 
лице има.

Имајући у виду наведено, именовани је закључењем наве-
деног уговора о раду са сином члана Надзорног одбора ЈП Наци-
онални парк „Тара”, који је, при том, у односу на члана Надзор-
ног одбора наведеног јавног предузећа повезано лице на основу 
крвног сродства у правој линији, довео себе у ситуацију сукоба 
интереса, и на тај начин, као в.д. директорa ЈП Национални парк 
„Тара”, јавни интерес подредио приватном и јавну функцију иско-
ристио за стицање користи за повезано лице, чиме је истовремено 
угрозио и поверење грађана у савесно и одговорно вршење јавне 
функције, што је супротно одредбама члана 27. Закона о Агенцији.

Именовани је, као функционер, пре свега, био дужан да из-
бегне сукоб интереса, а кад је већ закључио уговор о раду са си-
ном члана Надзорног одбора ЈП Национални парк „Тара”, био је 
дужан да о сукобу интереса који је у конкретној ситуацији имао 
писмено обавести Агенцију, што није учинио, а што је утврђено 
провером службене евиденције Агенције. На тај начин повредио је 
и одредбу члана 32. Закона о Агенцији.

Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи у кон-
кретном случају, оцењено је да се изрицањем мере упозорења не 
би постигла сврха примене Закона о Агенцији, с обзиром на то да 
је именовани извршио више повреда Закона о Агенцији, и да се 
последице поступања функционера супротно одредбама члана 27. 
и члана 32. став 1. Закона о Агенцији не могу отклонити. Стога је 
закључено да је изрицање мере јавног објављивања препоруке за 
разрешење са јавне функције једина одговарајућа мера у конкрет-
ном случају, па је, сагласно одредбама члана 51. став 1. Закона о 
Агенцији и члана 192. став 1. Закона о општем управном поступку 
(„Службени лист СРЈ”, бр. 33/97, 31/01, „Службени гласник РС”, 

бр. 30/10) у вези са чланом 213. став 1. Закона о општем управном 
поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) и члана 3. став 4. 
Закона о Агенцији, одлучено као у ст. I. и II. диспозитивa овог ре-
шења.

Одлуке као у ст. III. и IV. диспозитива овог решења донете су 
применом одредаба члана 54. Закона о Агенцији.
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На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу 

против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 
 – УС, 67/13  – УС, 112/13  – аутентично тумачење и 8/15  – УС) у 
поступку за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији за 
борбу против корупције који се води против Адријане Јовановић 
из Бабушнице, 

Директор Агенције за борбу против корупције, 2. октобра 
2017. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да је Адријана Јовановић, директор Центра за 
социјални рад Бабушница, поступила супротно одредбама члана 27. 
и члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, 
на тај начин што је током вршења наведене јавне функције донела:

 – мишљење бр. 561-285/14 од 16. септембра 2014. године у 
вези са захтевом Мирка Стефановића, који је тада био привреме-
но смештен у кући њене сестре, на основу којег су овом центру 
одобрена средства у износу од 130.000,00 динара ради смештаја 
Мирка Стефановића и Решење бр. 01-553-1542/14 од 30. децембра 
2014. године којим је Мирку Стефановићу додељена једнократна 
новчaнa помоћ у наведеном износу за обезбеђење смештаја њего-
вој породици, а који износ је именовани исплатио њеној сестри 
Александри Раденковић на основу закљученог уговора о купопро-
даји од 25. марта 2015. године, 

 – Решење бр. 03-553-452/15 од 12. новембра 2015. године ко-
јим је својој мајци Драги Раденковић, након њене смрти, доделила 
једнократну новчану помоћ за трошкове помагала у нето износу 
од 20.800,00 динара, на основу којег је њеној сестри Александри 
Раденковић исплаћен наведени износ, и

 – Решење бр. 03-553-1580/15 од 12. новембра 2015. године 
на основу којег је њеној сестри Александри Раденковић додељен, 
због смрти мајке, износ од 18.000,00 динара за трошкове транс-
порта и градске капеле, а да о сукобу интереса који је имала у на-
веденим ситуацијама није писмено обавестила Агенцију за борбу 
против корупције, па јој се, на основу одредбе члана 51. став 1. 
Закона о Агенцији за борбу против корупције, изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕ-
ШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ЦЕНТРА ЗА СОЦИ-
ЈАЛНИ РАД БАБУШНИЦА

II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објавље-
ни у „Службеном гласнику Републике Србије” и у „Скупштинском 
прегледу општине Бабушница”.

III. Трошкове објављивања овог решења сносиће Адријана 
Јовановић.

Образложење

Против Адријане Јовановић, директора Центра за социјални 
рад Бабушница (у даљем тексту: ЦЗСР), покренут је, по службеној 
дужности, поступак ради утврђивања повреде одредаба члана 27. 
и члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против корупције 
(у даљем тексту: Закон о Агенцији), због тога што је током врше-
ња наведене јавне функције донела: мишљење бр. 561-285/14 од 
16. септембра 2014. године у вези са захтевом Мирка Стефанови-
ћа, који је до тада био привремено смештен у кући њене сестре, 
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на основу којег су овом центру одобрена средства у износу од 
130.000,00 динара ради смештаја Мирку Стефановићу и Решење 
бр. 01-553-1542/14 од 30. децембра 2014. године којим је Мирку 
Стефановићу за обезбеђење смештаја његовој породици додеље-
на једнократна новчана помоћ у наведеном износу, а који износ је 
именовани исплатио њеној сестри Александри Раденковић након 
закључења уговора о купопродаји, који је закључен у Бабушници 
25. марта 2015. године, што је донела Решење бр. 03-553-452/15 од 
12. новембра 2015. године на основу којег је њеној сестри испла-
ћен износ од 20.800,00 динара за трошкове помагала својој мајци, 
која је преминула десет дана пре доношења тог решења и Решење 
бр. 03-553-1580/15 од 12. новембра 2015. године на основу којег је 
њеној сестри додељен, због смрти мајке, износ од 18.000,00 дина-
ра за трошкове транспорта и градске капеле, а да о сукобу интере-
са који је имала у наведеним ситуацијама није писмено обавестила 
Агенцију за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција).

У смислу члана 2. Закона о Агенцији, повезано лице је, поред 
осталих, крвни сродник функционера у побочној линији закључно 
са другим степеном сродства, приватни интерес је било каква ко-
рист или погодност за функционера или повезано лице, а да је су-
коб интереса ситуација у којој функционер има приватни интерес 
који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на поступање 
функционера у вршењу јавне функције односно службене дужно-
сти, на начин који угрожава јавни интерес.

Из наведене законске одредбе произлази да Александра Ра-
денковић у односу на Адријану Јовановић има својство повезаног 
лица, с обзиром на то да јој је рођена сестра.

На основу одредаба члана 27. Закона о Агенцији функционер је 
дужан да јавну функцију врши тако да јавни интерес не подреди при-
ватном, да ствара и одржава поверење грађана у савесно и одговорно 
вршење јавне функције, да избегава стварање односа зависности пре-
ма лицу које би могло да утиче на његову непристрасност у вршењу 
јавне функције, а у случају да не може да избегне такав однос или 
такав однос већ постоји, да учини све што је потребно ради заштите 
јавног интереса и да не сме да користи јавну функцију за стицање 
било какве користи или погодности за себе или повезано лице.

Одредбом члана 32. став 1. истог закона прописана је обавеза 
функционера да приликом ступања на дужност и током вршења 
јавне функције, у року од осам дана, писмено обавести непосред-
но претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба инте-
реса или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има.

Применом наведених законских одредаба на утврђено чиње-
нично стање оцењено је да је Адријана Јовановић довела себе у 
ситуацију сукоба интереса, јер је, давањем наведеног мишљења 
ЦЗСР у вези са захтевом Мирка Стефановића, који је био сме-
штен у кући њене сестре, на основу којег су овом центру одобрена 
средства у износу од 130.000,00 динара ради обезбеђења смештаја 
именованог и доношењем наведеног решења којим му је додеље-
на једнократна новчана помоћ у наведеном износу, а који износ 
је исплатио сестри именоване након закључења наведеног угово-
ра о купопродаји, као и доношењем Решења бр. 03-553-452/15 од 
12. новембра 2015. године на основу којег је њеној сестри испла-
ћен износ од 20.800,00 динара за трошкове помагала својој мајци, 
која је преминула десет дана пре доношења тог решења, и доно-
шењем Решења бр. 03-553-1580/15 од 12. новембра 2015. године 
на основу којег је њеној сестри додељен, због смрти мајке, износ 
од 18.000,00 динара, за трошкове транспорта и градске капеле, из 
чега произлази да је јавну функцију директора ЦЗСР искористи-
ла за стицање користи за повезано лице и на тај начин угрозила 
поверење грађана у савесно и одговорно вршење наведене јавне 
функције, што је супротно одредбама члана 27. Закона о Агенци-
ји. Такође, именована није обавестила Агенцију о сукобу интереса 
који је имала у наведеним ситуацијама, што је утврђено провером 
службене евиденције Агенције, те је поступила супротно и одред-
би члана 32. став 1. Закона о Агенцији.

Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи у кон-
кретном случају, оцењено је да се изрицањем мере упозорења не 
би постигла сврха примене Закона о Агенцији, с обзиром на то да 
се последице поступања функционера супротно Закону о Агенци-
ји не могу отклонити. Стога је закључено да је изрицање мере јав-
ног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције једина 
одговарајућа мера у конкретном случају, па је, сагласно одредбама 
члана 51. став 1. Закона о Агенцији и члана 192. став 1. Закона 
о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 

31/01 и „Службени гласник РС”, број 30/10) у вези са чланом 213. 
став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гласник 
РС”, број 18/16) и члана 3. став 4. Закона о Агенцији, одлучено као 
у ставу I. диспозитивa овог решења.

Одлуке као у ст. II. и III. диспозитива овог решења донете су 
применом одредаба члана 54. Закона о Агенцији.
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У Београду, 2. октобра 2017. године

Директор, 
Мајда Кршикапа, с.р.

Директор, 
Драган Сикимић, с.р.
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На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу 

против корупције („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 
 – УС, 67/13  – УС, 112/13  – аутентично тумачење и 8/15  – УС) у 
поступку за одлучивање о постојању повреде Закона о Агенцији 
за борбу против корупције који се води против Касе Авдовића из 
Дуге Пољане, 

Директор Агенције за борбу против корупције,  25. септем-
бра 2017. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да је Касо Авдовић, директор Основне школе 
„Братство јединство” Дуга Пољана, поступио супротно одредбама 
члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против 
корупције, на тај начин што је током вршења јавне функције ди-
ректора Основне школе „Братство јединство” Дуга Пољана:

 – закључио Уговор о делу бр. 09-28/10-1/9 од 15. септембра 
2010. године и уговоре о обављању привремених и повремених 
послова бр. 09-187/2011 од 1. септембра 2011.  године, бр. 09-
280/2012 од 3. септембра 2012. године и бр. 553/2013 од 28. авгу-
ста 2013. године, са Нуманом Авдовићем, својим братом, на осно-
ву којих је именовани ангажован да уз накнаду обавља послове 
возача у наведеној школи, и

 – закључио Уговор о раду бр. 834/16 од 8. новембра 2016. го-
дине са Зерином (Авдовић) Ћућевић, својом ћерком, на основу којег 
је именована, засновала радни однос у наведеној школи на одређено 
време, почев од 8. новембра 2016. године до преузимања, расписи-
вања конкурса, односно коначности по расписаном конкурсу, на по-
словима наставника српског језика, а да о сукобу интереса који је 
имао у наведеним ситуацијама није писмено обавестио Агенцију за 
борбу против корупције, па му се, на основу одредбе члана 51. став 
1. Закона о Агенцији за борбу против корупције, изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕ-
ШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„БРАТСТВО ЈЕДИНСТВО” ДУГА ПОЉАНА

II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објавље-
ни у „Службеном гласнику Републике Србије” и у „Општинском 
службеном гласнику Сјеница”.

III. Трошкове објављивања овог решења сносиће Касо Авдовић.

Образложење

Против Касе Авдовића, директора Основне школе „Братство 
јединство”, Дуга Пољана (у даљем тексту: Школа), покренут је, 
на основу пријаве, поступак ради утврђивања повреде одредаба 
члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против ко-
рупције (у даљем тексту: Закон о Агенцији), због тога што је током 
вршења јавне функције директора Школе, са Нуманом Авдовићем, 
својим братом, закључио Уговор о делу бр. 09-28/10-1/9 од 15. сеп-
тембра 2010. године и уговоре о обављању привремених и повре-
мених послова бр. 09-187/2011 од 1. септембра 2011. новембра го-
дине, бр. 09-280/2012 од 3. септембра 2012. године и бр. 553/2013 
од 28. августа 2013. године, на основу којих је именовани ангажо-
ван да уз накнаду обавља послове возача у наведеној школи, и што 
је закључио Уговор о раду бр. 834/16 од 8. новембра 2016. године 
са Зерином (Авдовић) Ћућевић, својом ћерком, на основу којег је 
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именована, засновала радни однос у наведеној школи на одређено 
време, почев од 26. септембра 2016. године до преузимања, распи-
сивања конкурса, односно коначности по расписаном  конкурсу, 
на пословима наставника српског језика, а да о сукобу интереса 
који је имао у наведеним ситуацијама није писмено обавестио 
Агенцију за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција).

У смислу члана 2. Закона о Агенцији, повезано лице је, поред 
осталих, крвни сродник функционера у правој линији, односно у 
побочној линији закључно са другим степеном сродства, приватни 
интерес је било каква корист или погодност за функционера или 
повезано лице, а да је сукоб интереса ситуација у којој функционер 
има приватни интерес који утиче, може да утиче или изгледа као 
да утиче на поступање функционера у вршењу јавне функције од-
носно службене дужности, на начин који угрожава јавни интерес.

У конкретном случају, са Касом Авдовићем повезана лица су 
Нуман Авдовић, његов брат, и Зерина (Авдовић) Ћућевић, његова 
ћерка.

На основу одредаба члана 27. Закона о Агенцији функционер 
је дужан да јавну функцију врши тако да јавни интерес не подре-
ди приватном, да ствара и одржава поверење грађана у савесно и 
одговорно вршење јавне функције, да избегава стварање односа 
зависности према лицу које би могло да утиче на његову непри-
страсност у вршењу јавне функције, а у случају да не може да из-
бегне такав однос или такав однос већ постоји, да учини све што 
је потребно ради заштите јавног интереса и да не сме да користи 
јавну функцију за стицање било какве користи или погодности за 
себе или повезано лице.

Одредбом члана 32. став 1. истог закона прописана је обавеза 
функционера да приликом ступања на дужност и током вршења 
јавне функције, у року од осам дана, писмено обавести  непосред-
но претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба инте-
реса или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има.

Према одредби члана 62. став 3. тачка 17. Закона о основама 
система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 
52/11, 55/13, 35/15  – аутентично тумачење, 68/15 и 62/16  – одлука 
УС) директор школе одлучује о правима и обавезама запослених.

Применом наведених законских одредаба на утврђено чиње-
нично стање оцењено је да је Касо Авдовић довео себе у ситуацију 
сукоба интереса, јер је, ангажовањем у Школи свог брата и при-
јемом у радни однос своје ћерке, јавни интерес подредио приват-
ном и јавну функцију искористио за стицање користи за повезана 
лица, а створио је и однос зависности према лицима која би могла 
да утичу на његову непристрасност у вршењу јавне функције, а 
да при том није учинио све што је потребно ради заштите јавног 
интереса, чиме је угрозио поверење грађана у савесно и одговор-
но вршење јавне функције, што је супротно одредбама члана 27. 
Закона о Агенцији. 

Такође, именовани није писмено обавестио Агенцију о суко-
бу интереса који је имао у наведеним ситуацијама, што је утврђено 
провером службене евиденције Агенције, те је поступио супротно 
и одредби члана 32. став 1. Закона о Агенцији. 

Приликом одлучивања о врсти мере коју треба изрећи у кон-
кретном случају, оцењено је да се изрицањем мере упозорења не 
би постигла сврха примене Закона о Агенцији, с обзиром на то да 
се последице поступања функционера супротно Закону о Аген-
цији не могу отклонити. Стога је закључено да је изрицање мере 
јавног објављивања препоруке за разрешење са јавне функције 
једина одговорајућа мера у конкретном случају, па је, сагласно 
одредбама члана 51. став 1. Закона о Агенцији и члана 192. став 
1. Закона о општем управном поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 
33/97, 31/01, „Службени гласник РС”, број 30/10) у вези са чланом 
213. став 1. Закона о општем управном поступку („Службени гла-
сник РС”, број 18/16) и члана 3. став 4. Закона о Агенцији, одлуче-
но као у ставу I. диспозитива овог решења.

Одлуке као у ст. II. и III. диспозитива овог решења донете су 
применом одредаба члана 54. Закона о Агенцији.

Број 014-07-00-0140/17-11
У Београду, 25. септембра 2017. године

Директор, 
Мајда Кршикапа, с.р.

Директор,
Драган Сикимић, с.р.

601
На основу одредаба чл. 5. и 15. Закона о Агенцији за борбу 

против корупције  („Службени гласник РС”, бр. 97/08, 53/10, 66/11 
 – УС, 67/13  – УС, 112/13  – аутентично тумачење и 8/15  – УС), у 
поступку покренутом на основу пријаве против Јадрана Јовића из 
Врања, ради одлучивања о постојању повреде Закона о Агенцији 
за борбу против корупције, 26. децембра 2017. године,

В.д. директора Агенције за борбу против корупције доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се да је Јадран Јовић, директор Основне школе 
„Бора Станковић”, Тибужде, поступио супротно одредбама члана 
27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу против коруп-
ције, на тај начин што је током вршења наведене јавне функције 
са својом сестром Надом Стошић закључио Анекс уговора о раду 
бр. 215/1 од 25. децембра 2011. године, Уговор о раду бр. 474/17 
од 1. септембра 2012. године, Анекс уговора о раду бр. 23 од 6. 
фебруара 2013. године, Уговор о раду бр. 4/1 од 1. септембра 2013. 
године, Анекс уговора о раду бр. 167/1 од 1. децембра 2015. го-
дине, уговоре о раду бр. 167/2 од 1. децембра 2015. године, одно-
сно бр. 309/10 од 1. септембра 2016. године, којима је именована 
засновала радни однос на одређено, односно неодређено време у 
наведеној школи, за обављање послова наставника музичке култу-
ре, односно административног радника, са непуним радним вре-
меном, и што је са својим братом од ујака Драгославом Анђело-
вићем закључио Уговор о раду бр. 495 од 1. октобра 2012. године 
и Анекс уговора о раду бр. 41 од 29. марта 2013. године, којим је 
именовани засновао радни однос у Школи, на одређено, односно 
неодређено време, за обављање послова наставника техничког и 
информатичког образовања, са непуним радним временом, а да о 
сукобу интереса који је имао у конкретним ситуацијама, није пи-
смено обавестио Агенцију за борбу против корупције, па му се, 
на основу одредбе члана 51. став 1. Закона о Агенцији за борбу 
против корупције, изриче

МЕРА ЈАВНОГ ОБЈАВЉИВАЊА ПРЕПОРУКЕ ЗА РАЗРЕ-
ШЕЊЕ СА ЈАВНЕ ФУНКЦИЈЕ ДИРЕКТОРА ОСНОВНЕ ШКОЛЕ 
„БОРА СТАНКОВИЋ”, ТИБУЖДЕ

II. Изрека и сажето образложење овог решења биће објавље-
ни у „Службеном гласнику Републике Србије” и „Службеном гла-
снику града Врања”.

III. Трошкове објављивања овог решења сносиће Јадран Јовић.

Образложење

Против Јадрана Јовића, директора Основне школе „Бора 
Станковић”, Тибужде (у даљем тексту: Школа), покренут је, на 
основу пријаве, поступак ради одлучивања о постојању повреде 
одредаба члана 27. и члана 32. став 1. Закона о Агенцији за борбу 
против корупције (у даљем тексту: Закон о Агенцији), због тога 
што је током вршења наведене јавне функције са својом сестром 
Надом Стошић закључио Анекс уговора о раду бр. 215/1 од 25. 
децембра 2011. године, Уговор о раду бр. 474/17 од 1. септембра 
2012. године, Анекс уговора о раду бр. 23 од 6. фебруара 2013. го-
дине, Уговор о раду бр. 4/1 од 1. септембра 2013. године, Анекс 
уговора о раду бр. 167/1 од 1. децембра 2015. године, уговоре о 
раду бр. 167/2 од 1. децембра 2015. године, односно бр. 309/10 од 
1. септембра 2016. године, којима је именована засновала радни 
однос на одређено, односно неодређено време у наведеној школи, 
за обављање послова наставника музичке културе, односно адми-
нистративног радника, са непуним радним временом, и што је са 
својим братом од ујака Драгославом Анђеловићем закључио Уго-
вор о раду бр. 495 од 1. октобра 2012. године и Анекс уговора о 
раду бр. 41 од 29. марта 2013. године, којим је именовани засновао 
радни однос у Школи, на одређено, односно неодређено време, за 
обављање послова наставника техничког и информатичког обра-
зовања, са непуним радним временом, а да о сукобу интереса који 
је имао у наведеним ситуацијама није писмено обавестио Агенци-
ју за борбу против корупције (у даљем тексту: Агенција).

У смислу члана 2. Закона о Агенцији повезано лице је, по-
ред осталих, крвни сродник функционера у правој линији, одно-
сно у побочној линији закључно са другим степеном сродства, 
као и свако друго физичко лице које се може оправдано сматрати 
интересно повезаним са функционером, приватни интерес је било 
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каква корист или погодност за функционера или повезано лице, 
а сукоб интереса је ситуација у којој функционер има приватни 
интерес који утиче, може да утиче или изгледа као да утиче на 
поступање функционера у вршењу јавне функције на начин који 
угрожава јавни интерес.

Применом наведених законских одредаба на утврђено чиње-
нично стање закључено је да Нада Стошић и Драгослав Анђело-
вић у односу на Јадрана Јовића имају својство повезаних лица, с 
обзиром на то да му је она сестра, а он брат од ујака.

Одредбама члана 27. истог закона прописано је да је функ-
ционер дужан да јавну функцију врши тако да јавни интерес не 
подреди приватном, да ствара и одржава поверење грађана у са-
весно и одговорно вршење јавне функције, да избегава стварање 
односа зависности према лицу које би могло да утиче на његову 
непристрасност у вршењу јавне функције, а у случају да не може 
да избегне такав однос или такав однос већ постоји, да учини све 
што је потребно ради заштите јавног интереса и да не сме да кори-
сти јавну функцију за стицање било какве користи или погодности 
за себе или повезано лице.

Одредбом члана 32. став 1. Закона о Агенцији прописана је оба-
веза функционера да приликом ступања на дужност и током вршења 
јавне функције, у року од осам дана, писмено обавести непосредно 
претпостављеног и Агенцију о сумњи у постојање сукоба интереса 
или о сукобу интереса који он или са њим повезано лице има.

Сагласно одредбама члана 59. став 1, и члана 62. став 3. тачка 
17. Закона о основама система образoвања и васпитања („Службени 
гласник РС”, бр. 72/09, 52/11, 55/13, 35/15  – др. закон, 68/15 и 62/16), 
који је био на снази до 7. октобра 2017. године, директор школе, ру-
ководи радом школе, одлучује о правима, обавезама и одговорно-
стима ученика и запослених, у складу са овим и посебним законом.

Из наведеног произлази да је Јадран Јовић закључивањем 
уговора о раду и анекса уговора о раду са својом сестром Надом 

Стошић и братом од ујака Драгославом Анђеловићем, довео себе 
у ситуацију сукоба интереса, јавни интерес подредио приватном и 
јавну функцију искористио за стицање користи за повезана лица, 
чиме је поступио супротно одредбама члана 27. Закона о Агенцији.

Именовани је као функционер, пре свега, био дужан да избег-
не сукоб интереса, а када је већ закључио наведене уговоре о раду 
и анексе уговора о раду са повезаним лицима, био је дужан да о 
сукобу интереса који је у конкретним ситуацијама имао писмено 
обавести Агенцију, што није учинио, а што је утврђено провером 
службене евиденције Агенције. На тај начин повредио је и одред-
бу члана 32. став 1. Закона о Агенцији.

Приликом одлучивања о томе коју меру треба изрећи имено-
ваном, узета је у обзир чињеница да су повредом наведених за-
конских одредаба наступиле последице које се не могу отклонити, 
због чега је оцењено да се једино изрицањем јавног објављивања 
препоруке за разрешење са јавне функције директора Школе ис-
пуњава сврха закона, па је применом одредаба члана 51. став 1. 
Закона о Агенцији и члана 192. став 1. Закона о општем управном 
поступку („Службени лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Службени 
гласник РС”, број 30/10) у вези са чланом 213. став 1. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, број 18/16) 
и члана 3. став 4. Закона о Агенцији, донета  одлука као у ставу I. 
диспозитива овог решење.

Одлуке као у ст. II. и III. диспозитива овог решења донете су 
применом одредбе члана 54. Закона о Агенцији.

Број 014-07-00-0286/17-11
У Београду, 26. децембра 2017. године

В.д. директора,
Верка Атанасковић, с.р.

Директор,
Драган Сикимић, с.р.

Л О К А Л Н А  СА М ОУ П РА ВА
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СЈЕНИЦА
На основу члану 8. став 1. Закона о матичним књигама („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 20/09 и 14/14), члана 32. став 1. тачка 6. За-
кона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07 и 
83/14  – др. закон) и члана 41. Статута општине Сјеница („Општин-
ски службени гласник Сјеница”, бр. 3/09, 10/10 и 7/15), по прибавље-
ном мишљењу Министарства државне управе и локалне самоуправе, 

Скупштина општине Сјеница, на седници одржаној 18. де-
цембра 2017. године, донела је 

ОД Л У К У

о матичним подручјима на територији општине 
Сјеница

1. Овом одлуком одређују се матична подручја за која се воде 
матичне књиге на територији општине Сјеница, као и седишта ма-
тичних подручја.

2. Матична подручја за која се воде матичне књиге на терито-
рији општине Сјеница су:

1) Матично подручје Баре, које чине насељена места: Баре, 
Боришиће, Блато, Вишњева, Врбница, Плана, Гошево, Гргаје, За-
хумско, Височка, Крајиновиће, Трешњевица, Тутиће и Језеро.

2) Матично подручје Дуга Пољана, које чине насељена ме-
ста: Брњица, Дражевиће, Дуга Пољана, Жабрен, Житниће, Каме-
шница, Шаре, Врапци, Голубан, Забрђе, Козник, Лијева Река, Љу-
таје, Милић, Петрово Поље и Сушица.

3) Матично подручје Понорац, које чине насељена места: Кладни-
ца, Папиће, Понорац, Сугубине, Урсуле, Боровиће, Јевик и Калипоље.

4) Матично подручје Карајукића Бунари, које чине насељена 
места: Биоц, Бољаре, Буђево, Црвско Долиће, Карајукића Бунари, 

Растеновиће, Крња Јела, Тузиње, Угао, Пода, Расно, Рашковиће, 
Цетановиће, Аливеровиће, Међугор и Читлук.

5) Матично подручје Сјеница, које чине насељена места: Сје-
ница, Медаре, Бреза, Врсјенице, Дубница, Дујке, Зајечиће, Кијев-
ци, Крће, Раждагиња, Вапа, Бачија, Дунишиће, Кањевина, Крстац, 
Фијуљ, Чедово, Чипаљ, Бегачиће, Машовиће, Шушуре, Божов По-
ток, Праља, Горње Лопиже, Доње Лопиже, Доње Горачиће, Дру-
жиниће, Увац, Страиниће, Криваја, Скрадник, Ушак, Тријебине, 
Грабовица и Царичина.

6) Матично подручје Штаваљ, које чине насељена места: 
Богути, Градац, Драгојловиће, Кнежевац, Кокошиће, Распоганче, 
Ступ, Штаваљ, Весковиће и Вишњице.

3. Седишта матичних подручја из тачке 2. ове одлуке су:
1) Седиште матичног подручја Баре је у Барама,
2) Седиште матичног подручја Дуга Пољана је у Дугој По-

љани,
3) Седиште матичног подручја Понорац је у Понорцу,
4) Седиште матичног подручја Карајукиће Бунари је у Кара-

јукића Бунарима,
5) Седиште матичног подручја Сјеница је у Сјеници и 
6) Седиште матичног подручја Штаваљ је у Штављу.
4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлу-

ка о одређивању матичних подручја на територији општине Сјени-
ца број 06-18/2010-17.

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почеће да се приме-
њује од 1. јануара. 2018. године.

Број 06-18/2017-14
У Сјеници, 4. јануара 2018. године

Скупштина општине Сјеница
Председник,

Мухедин Фијуљанин, с.р.
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РАЖАЊ
На основу члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној само-

управи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. закон и 
101/16  – др. закон), члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, број 15/16), члана 39. став 1. тачка 10. 
Статута општине Ражањ („Службени лист општине Ражањ”, бр. 
9/08, 3/11, 8/12, 4/14 и 6/16), 

Скупштина општине Ражањ, на седници одржаној 13. фебру-
ара 2018. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора Јавног предузећа „Комуналац”, 
Ражањ

1. Именује се Весна Радојевић, инжењер електронике из Ра-
жња, за директора Јавног предузећа „Комуналац”, Ражањ, на пе-
риод од четири године.

2. Именована је дужна да ступи на функцију у року од осам 
дана од дана објављивања Решења о именовању у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

3. Решење са образложењем објавити у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”, „Службеном листу општине Ражањ” и на 
интернет страници општине Ражањ. 

Образложење

Правни основ за доношење овог решења, садржан је у одред-
бама члана 32. став 1. тачка 9. Закона локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. закон и 101/16  – др. 
закон), члана 24. став 3. и члана 41. став 3. Закона о јавним пре-
дузећима („Службени гласник РС”, број 15/16) и члана 39. став 
1. тачка 10. Статута општине Ражањ („Службени лист општи-
не Ражањ”, бр. 9/08, 3/11, 8/12, 4/14 и 6/16), којима је прописано 
да Скупштина општине именује на период од четири године, по 
спроведеном јавном конкурсу директора јавног предузећа чији је 
оснивач јединица локалне самоуправе. 

Скупштина општине Ражањ, је на седници одржаној 21. сеп-
тембра 2017. године, донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса 
за именовање директора јавног предузећа „Комуналац”, Ражањ, број 
110-104/17-11. Јавни конкурс за именовање директора објављен је у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, број 89 од 4. октобра 2017. 
године, „Службеном листу општине Ражањ”, дневним новинама које 
се дистрибуирају на територији Републике Србије (Данас) и на зва-
ничној интернет страници општине Ражањ http://sajt.razanj.org/. 

Јавним конкурсом утврђени су услови за избор директора и 
докази који се достављају уз пријаву, као и да ће се изборни посту-
пак спроводити у складу са одредбама Закона о јавним предузећи-
ма и Уредбом о мерилима за именовање директора јаног предузећа 
(„Службени гласник општине Ражањ”, број 65/16).

У року утврђеним јавним конкурсом, за именовање директо-
ра Јавног предузећа „Комуналац” приспела је једна пријава. Након 
отварања пријаве Комисија је констатовала да је пријава кандидат-
киње благовремена и да су достављени сви тражени докази. 

Комисија је утврдила списак кандидата.
Након спроведеног изборног поступка у складу са Уредбом о 

мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени 
гласник општине Ражањ”, број 65/16), Комисија је саставила Ранг-
-листу са једним кандидатом, Весном Радојевић. 

Комисија је записник о спроведеном изборном поступку и 
Ранг-листу доставила, сходно члану 41. став 2. Закона о јавним 
предузећима, доставила Скупштини општине Ражањ.

Имајући у виду наведено, а сагласно члану 41. став 3. Закона 
о јавним предузећима, Скупштина општине је донела решење као 
у диспозитиву.

Решење о именовању директора је коначно сагласно одредби 
члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима. 

Упутство о правном средству: Ово решење је коначно и про-
тив истог се може поднети тужба Вишем суду у Нишу у року од 60 
дана од дана пријема решења. 

Број 020-4/18-11
У Ражњу, 13. фебруара 2018. године

Скупштина општине Ражањ
Председник, 

Миодраг Рајковић, с.р. 
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