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На осно ву чла на 112. став 1. тач ка 5. Уста ва Ре пу бли ке Ср би је, до но сим

У К АЗ

о по ста вље њу на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Ка зах стан

I
По ста вља се Вла дан Ма тић на ду жност из ван ред ног и опу но мо ће ног ам ба са до ра Ре пу бли ке Ср би је у Ре пу бли ци Ка зах стан.

II
Овај указ сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

КПРС  – 8
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Пред сед ник Ре пу бли ке,
То ми слав Ни ко лић, с.р.

П Р Е Д С Е Д Н И К  Р Е П У БЛ И К Е

ВЛ А Д А
338

На осно ву чла на 4. став 1. За ко на о под сти ца ји ма у по љо-
при вре ди и ру рал ном раз во ју („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 10/13, 
142/14, 103/15 и 101/16), чла на 8. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср-
би је за 2017. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 99/16) и чла-
на 42. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС 
и 44/14), 

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о рас по де ли под сти ца ја у по љо при вре ди и ру рал ном 
раз во ју у 2017. го ди ни

Члан 1.
Овом уред бом про пи су је се за бу џет ску 2017. го ди ну обим 

сред ста ва, вр сте и мак си мал ни из но си по вр сти под сти ца ја у по-
љо при вре ди и ру рал ном раз во ју (у да љем тек сту: под сти ца ји), у 
скла ду са За ко ном о под сти ца ји ма у по љо при вре ди и ру рал ном 
раз во ју и За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2017. го ди ну. 

Члан 2.
За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2017. го ди ну у Раз де-

лу 23, Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не, 
Гла ва 23.1 Фонд за под сти ца ње раз во ја по љо при вред не про из вод-
ње у Ре пу бли ци, Про грам 0103 Под сти ца ји у по љо при вре ди и ру-
рал ном раз во ју, Функ ци ја 420 По љо при вре да, шу мар ство, лов и 
ри бо лов, Про грам ска ак тив ност/про је кат 0005 Кре дит на по др шка 
у по љо при вре ди, Еко ном ска кла си фи ка ци ја 451  – Суб вен ци је јав-
ним не фи нан сиј ским пред у зе ћи ма и ор га ни за ци ја ма утвр ђе на су 
сред ства у из но су од 800.000.000 ди на ра, ко ја се рас по ре ђу ју у 
скла ду са овом уред бом. 

За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2017. го ди ну у Раз де лу 
23, Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не, Гла-
ва 23.10 Упра ва за аграр на пла ћа ња, Про грам 0103 Под сти ца ји у 
по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју, Функ ци ја 420 По љо при вре да, 
шу мар ство, лов и ри бо лов, Про грам ска ак тив ност/про је кат 0001 
Ди рект на пла ћа ња, Eкономска кла си фи ка ци ја 451  – Суб вен ци је 
јав ним не фи нан сиј ским пред у зе ћи ма и ор га ни за ци ја ма утвр ђе на 
су сред ства у из но су од 21.172.453.000 ди на ра, ко ја се рас по ре ђу ју 
у скла ду са овом уред бом.

За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2017. го ди ну у Раз де лу 
23, Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не, Гла-
ва 23.10 Упра ва за аграр на пла ћа ња, Про грам 0103 Под сти ца ји у 
по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју, Функ ци ја 420 По љо при вре да, 
шу мар ство, лов и ри бо лов, Про грам ска ак тив ност/про је кат 0002 
Ме ре ру рал ног раз во ја, Eкономска кла си фи ка ци ја 451  – Суб вен-
ци је јав ним не фи нан сиј ским пред у зе ћи ма и ор га ни за ци ја ма утвр-
ђе на су укуп на сред ства у из но су од 3.847.000.000 ди на ра, ко ја се 
рас по ре ђу ју у скла ду са овом уред бом.

За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2017. го ди ну у Раз де лу 
23, Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не, Гла-
ва 23.10 Упра ва за аграр на пла ћа ња, Про грам 0103 Под сти ца ји у 
по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју, Функ ци ја 420 По љо при вре да, 
шу мар ство, лов и ри бо лов, Про грам ска ак тив ност/про је кат 0006 
По себ ни под сти ца ји, Eкономска кла си фи ка ци ја 451  – Суб вен ци је 
јав ним не фи нан сиј ским пред у зе ћи ма и ор га ни за ци ја ма утвр ђе на 
су сред ства у из но су од 255.350.000 ди на ра, ко ја се рас по ре ђу ју у 
скла ду са овом уред бом.

За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2017. го ди ну у Раз де-
лу 23, Ми ни стар ство по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не, 
Гла ва 23.10 Упра ва за аграр на пла ћа ња, Про грам 0103 Под сти ца-
ји у по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју, Функ ци ја 420 По љо при-
вре да, шу мар ство, лов и ри бо лов, Про грам ска ак тив ност/про је кат 
4005 ИПАРД, Eкономска кла си фи ка ци ја 451  – Суб вен ци је јав ним 
не фи нан сиј ским пред у зе ћи ма и ор га ни за ци ја ма утвр ђе на су сред-
ства у из но су од 1.000.000.000 ди на ра, од че га 250.000.000 ди на ра 
бу џет ских сред ста ва и 750.000.000 ди на ра сред ста ва фи нан сиј ске 
по мо ћи Европ ске уни је за фи нан си ра ње ИПАРД ме ра. Бу џет ска 
сред ства у из но су од 250.000.000 ди на ра рас по ре ђу ју се у скла-
ду са овом уред бом, док се сред ства фи нан сиј ске по мо ћи Европ-
ске уни је за фи нан си ра ње ИПАРД у из но су од 750.000.000 рас-
по де љу ју пу тем кон кур са, у скла ду са по себ ним ак том  – ИПАРД 
Програмoм.

Члан 3.
У окви ру сред ста ва про пи са них чла ном 2. став 1. ове уред бе 

из нос од 130.000.000 ди на ра рас по де љу је се за зах те ве по осно ву 
кре дит не по др шке из прет ход них го ди на, плaнирaних зa исплaту у 
те ку ћој го ди ни. 

У окви ру сред ста ва про пи са них чла ном 2. став 2. ове уред бе 
из нос од 2.500.000.000 ди на ра рас по де љу је се за зах те ве по осно ву 
ди рект них пла ћа ња из прет ход них го ди на, плaнирaних зa исплaту 
у те ку ћој го ди ни, а ко ји се од но се на: пре ми ју за мле ко; oснoвнe 
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пoдстицaje зa биљ ну прoизвoдњу; ре гре се за ђу бри во; под сти ца-
је за ге нет ско уна пре ђе ње ква ли тет них при плод них млеч них кра-
ва, ква ли тет них при плод них тов них кра ва, ква ли тет них при плод-
них ова ца и ко за, ква ли тет них при плод них кр ма ча, ро ди тељ ских 
ко ко ша ка те шког ти па, ро ди тељ ских ко ко ша ка ла ког ти па, ро ди-
тељ ских ћур ки, ква ли тет них при плод них ма ти ца ри бе ша ра на и 
ква ли тет них при плод них ма ти ца ри бе па стрм ке; тов ју на ди, тов 
јаг ња ди, тoв jaрaди и тов сви ња; кра ве до ји ље; ко шни це пче ла; 
про из вод њу кон зум не ри бе; ре а ли за ци ју под сти ца ја по ре ше њи ма 
суд ских пре су да. 

У окви ру сред ста ва про пи са них чла ном 2. став 3. ове уред-
бе из нос од 1.000.000.000 ди на ра рас по де љу је се за зах те ве по 
осно ву ме ра ру рал ног раз во ја из прет ход них го ди на, плaнирaних 
зa исплaту у те ку ћој го ди ни, а ко ји се од но се на: по ди за ње но вих 
ви ше го ди шњих за са да во ћа ка, ви но ве ло зе и хме ља; по др шку за 
уна пре ђе ње при мар не по љо при вред не про из вод ње; по др шку за 
уна пре ђе ње при мар не биљ не про из вод ње; по др шку за уна пре ђе ње 
при мар не сто чар ске про из вод ње; по др шку уна пре ђе њу ква ли те та 
ви на и ра ки је; кон трол не мар ки це за по љо при вред но-пре храм бе-
не про из во де и ви но; на бав ку опре ме у сек то ру ме са, мле ка, во ћа, 
по вр ћа и гро жђа; рeгрeс зa прeмиjу oсигурaњa зa усeвe, плoдoвe, 
вишeгoдишњe зaсaдe, рaсaдникe и живoтињe; ор ган ску про из вод-
њу; очу ва ње биљ них и жи во тињ ских ге не тич ких ре сур са; уна пре-
ђе ње еко ном ских ак тив но сти на се лу кроз по др шку не по љо при-
вред ним ак тив но сти ма; еко ном ске ак тив но сти у сми слу до да ва ња 
вред но сти по љо при вред ним про из во ди ма, као и уво ђе ње и сер ти-
фи ка ци ју си сте ма без бед но сти и ква ли те та хра не, ор ган ских про-
из во да и про из во да са озна ком ге о граф ског по ре кла; уна пре ђе ње 
обу ка у обла сти ру рал ног раз во ја; под сти ца је за по др шку са ве то-
дав ним и струч ним по сло ви ма у по љо при вре ди; ре а ли за ци ју суб-
вен ци ја по ре ше њи ма суд ских пре су да. 

У окви ру сред ста ва про пи са них чла ном 2. став 4. ове уред бе 
из нос од 500.000 ди на ра рас по де љу је се за зах те ве по осно ву по-
себ них под сти ца ја из прет ход них го ди на, плaнирaних зa исплaту 
у те ку ћој го ди ни, а ко ји се од но се на: под сти ца је за спро во ђе ње 
од га ји вач ких про гра ма, ра ди оства ри ва ња од га ји вач ких ци ље ва у 
сто чар ству  – ме ре се лек ци је; под сти ца је за спро во ђе ње на уч но и-
стра жи вач ких, раз вој них и ино ва тив них про је ка та у по љо при вре-
ди; под сти ца је за про из вод њу сад ног ма те ри ја ла и сер ти фи ка ци ју 
и клон ску се лек ци ју; ре а ли за ци ју суб вен ци ја по ре ше њи ма суд-
ских пре су да. 

Члан 4.
Сред ства из чла на 2. ове уред бе рас по ре ђу ју се за сле де ће 

про грам ске ак тив но сти/про јек те: 
1) ди рект на пла ћа ња;
2) ме ре ру рал ног раз во ја;
3) кре дит ну по др шку у по љо при вре ди;
4) по себ не под сти ца је;
5) ИПАРД.

Члан 5.
Обим сред ста ва за ди рект на пла ћа ња из но си 18.672.453.000 

ди на ра. 
Сред ства из ста ва 1. овог чла на рас по де љу ју се у од го ва ра ју-

ћим укуп ним из но си ма, и то за сле де ће вр сте под сти ца ја: 
1) пре ми ју за мле ко у из но су од 3.400.000.000 ди на ра; 
2) основ не под сти ца је за биљ ну про из вод њу у из но су од 

3.861.128.000 ди на ра; 
3) под сти ца је за ква ли тет не при плод не млеч не кра ве, ква-

ли тет не при плод не тов не кра ве и би ко ве, ква ли тет не при плод не 
кр ма че и не ра сто ве, ква ли тет не при плод не ов це и ов но ве, ко зе и 
јар че ве, ро ди тељ ске ко ко шке те шког ти па, ро ди тељ ске ко ко шке 
ла ког ти па, ро ди тељ ске ћур ке, ква ли тет не при плод не ма ти це ри бе 
ша ра на и ква ли тет не при плод не ма ти це ри бе па стрм ке, у из но су 
од 5.200.000.000 ди на ра; 

4) под сти ца је за тов ју на ди, тов јаг ња ди, тов ја ра ди и тов сви-
ња у из но су од 1.300.000.000 ди на ра; 

5) под сти ца је за кра ве до ји ље у из но су од 20.000.000 ди на ра; 
6) под сти ца је за ко шни це пче ла у из но су од 400.000.000 ди на ра; 
7) под сти ца је за про из вод њу кон зум не ри бе у из но су од 

25.000.000 ди на ра; 
8) под сти ца је за кра ве за уз гој те ла ди за тов у из но су од 

604.744.000 ди на ра;

9) ре грес за ђу бри во у из но су од 3.861.128.000 ди на ра; 
10) ре грес за тро шко ве скла ди ште ња у јав ним скла ди шти ма 

у из но су од 453.000 ди на ра. 

Члан 6.
Ди рект на пла ћа ња, у за ви сно сти од вр сте под сти ца ја из чла-

на 5. став 2. ове уред бе ис пла ћу ју се у од го ва ра ју ћим мак си мал-
ним из но си ма, и то за: 

1) пре ми ју за мле ко у из но су од се дам ди на ра по ли тру мле ка; 
2) основ не под сти ца је за биљ ну про из вод њу у из но су од 

2.000 ди на ра по хек та ру; 
3) под сти ца је за ква ли тет не при плод не млеч не кра ве у из но-

су од 25.000 ди на ра по гр лу; 
4) под сти ца ји за ква ли тет не при плод не тов не кра ве и би ко ве 

у из но су од 25.000 ди на ра по гр лу; 
5) под сти ца је за ква ли тет не при плод не ов це и ов но ве, ко зе и 

јар че ве у из но су од 7.000 ди на ра по гр лу; 
6) под сти ца је за ква ли тет не при плод не кр ма че и не ра сто ве у 

из но су од 10.000 ди на ра по гр лу; 
7) под сти ца је за ро ди тељ ске ко ко шке те шког ти па у из но су 

од 60 ди на ра по гр лу; 
8) под сти ца је за ро ди тељ ске ко ко шке ла ког ти па у из но су од 

100 ди на ра по гр лу; 
9) под сти ца је за ро ди тељ ске ћур ке у из но су од 300 ди на ра по 

гр лу; 
10) под сти ца је за ква ли тет не при плод не ма ти це ри бе ша ра на 

у из но су од 500 ди на ра по гр лу; 
11) под сти ца је за ква ли тет не при плод не ма ти це ри бе па стрм-

ке у из но су од 300 ди на ра по гр лу; 
12) под сти ца је за тов ју на ди у из но су од 10.000 ди на ра по 

гр лу у то ву; 
13) под сти ца је за тов јаг ња ди у из но су од 2.000 ди на ра по 

гр лу у то ву; 
14) под сти ца је за тов ја ра ди у из но су од 2.000 ди на ра по гр лу 

у то ву; 
15) под сти ца је за тов сви ња у из но су од 1.000 ди на ра по гр лу 

у то ву; 
16) под сти ца је за кра ве до ји ље у из но су од 20.000 ди на ра по 

гр лу; 
17) под сти ца је за ко шни це пче ла у из но су од 720 ди на ра по 

ко шни ци; 
18) под сти ца је за про из вод њу кон зум не ри бе у из но су од 10 

ди на ра по ки ло гра му про из ве де не ри бе; 
19) под сти ца је за кра ве за уз гој те ла ди за тов у из но су од 

5.000 ди на ра по гр лу;
20) ре грес за ђу бри во у из но су од 2.000 ди на ра по хек та ру; 
21) ре грес за тро шко ве скла ди ште ња у јав ним скла ди шти ма 

у из но су од 40% тро шко ва скла ди ште ња. 

Члан 7.
Ди рект на пла ћа ња из чла на 5. став 2. ове уред бе ис пла ћу ју се 

из сред ста ва про пи са них чла ном 2. став 2. ове уред бе. 

Члан 8.
Обим сред ста ва за под сти ца је за ме ре ру рал ног раз во ја из но-

си 2.847.000.000 ди на ра. 
Сред ства из ста ва 1. овог чла на рас по де љу ју се у од го ва ра ју-

ћим укуп ним из но си ма, и то за ме ре ру рал ног раз во ја ко је об у хва-
та ју по др шку про гра ми ма ко ји се од но се на: 

1) уна пре ђе ње кон ку рент но сти у из но су од 2.084.000.000 ди-
на ра, и то за:

(1) ин ве сти ци је у фи зич ку имо ви ну по љо при вред ног га здин-
ства у из но су од 1.460.500.000 ди на ра, од че га за: 

 – под сти ца ње по ди за ња но вих ви ше го ди шњих за са да во ћа ка, 
ви но ве ло зе и хме ља у из но су од 150.000.000 ди на ра,

 – по др шку за уна пре ђе ње при мар не по љо при вред не про из-
вод ње у из но су од 1.310.500.000 ди на ра, од че га за по др шку за ин-
ве сти ци је за на бав ку но вих ма ши на и опре ме, као и ква ли тет них 
при плод них гр ла у из но су од 600.000.000 ди на ра, за по др шку за 
ин ве сти ци је за на бав ку но вих трак то ра у из но су од 210.500.000 
ди на ра, а за по др шку ин ве сти ци ја ма за из град њу и опре ма ње обје-
ка та у из но су од 500.000.000 ди на ра;

(2) ин ве сти ци је у пре ра ду и мар ке тинг по љо при вред них 
и пре храм бе них про из во да и про из во да ри бар ства у из но су од 
173.500.000 ди на ра, од че га за:
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 – по др шку уна пре ђе ња ква ли те та ви на и ра ки је и по љо при-

вред но-пре храм бе них про из во да у из но су од 3.000.000 ди на ра,
 – кон трол не мар ки це за по љо при вред но-пре храм бе не про из-

во де и еви ден ци о не мар ки це за ви но у из но су од 500.000 ди на ра,
 – на бав ку опре ме у сек то ру ме са, мле ка, во ћа, по вр ћа и гро-

жђа у из но су од 170.000.000 ди на ра;
(3) упра вља ње ри зи ци ма (ре грес за пре ми ју оси гу ра ња за усе-

ве, пло до ве, ви ше го ди шње за са де, ра сад ни ке и жи во ти ње) у из но су 
од 450.000.000 ди на ра;

2) под сти ца је за очу ва ње и уна пре ђе ње жи вот не сре ди не и при-
род них ре сур са у из но су од 163.000.000 ди на ра, и то за: 

(1) ор ган ску про из вод њу у из но су од 90.000.000 ди на ра, од 
че га за:

 – ор ган ску биљ ну про из вод њу у из но су од 30.000.000 ди на ра;
 – ор ган ску сто чар ску про из вод њу у из но су од 60.000.000 ди-

на ра; 
(2) очу ва ње биљ них и жи во тињ ских ге не тич ких ре сур са у из-

но су од 65.000.000 ди на ра, од че га за:
 – очу ва ње биљ них ге не тич ких ре сур са у из но су од 5.000.000 

ди на ра;
 – очу ва ње жи во тињ ских ге не тич ких ре сур са у из но су од 

58.000.000 ди на ра;
 – очу ва ње жи во тињ ских ге не тич ких ре сур са у бан ци ге на у 

из но су од 2.000.000 ди на ра;
(3) по др шку агро е ко ло шким ме ра ма, до број по љо при вред ној 

прак си и дру гим по ли ти ка ма за шти те и очу ва ња жи вот не сре ди не 
у из но су од 8.000.000 ди на ра;

3) под сти ца је за ди вер си фи ка ци ју до хот ка и уна пре ђе ње 
ква ли те та жи во та у ру рал ним под руч ји ма у укуп ном из но су од 
190.000.000 ди на ра, и то за: 

(1) уна пре ђе ње еко ном ских ак тив но сти на се лу кроз по др шку 
не по љо при вред ним ак тив но сти ма у из но су од 20.000.000 ди на ра;

(2) по др шку мла ди ма у ру рал ним под руч ји ма у из но су од 
120.000.000 ди на ра;

(3) спро во ђе ње ак тив но сти у ци љу по ди за ња кон ку рент но-
сти у сми слу до да ва ња вред но сти кроз пре ра ду, као и на уво ђе ње 
и сер ти фи ка ци ју си сте ма ква ли те та хра не, ор ган ских про из во да и 
про из во да са озна ком ге о граф ског по ре кла на га здин стви ма у из-
но су од 50.000.000 ди на ра; 

4) под сти ца је за при пре му и спро во ђе ње ло кал них стра те ги ја 
ру рал ног раз во ја у укуп ном из но су од 10.000.000 ди на ра, и то за: 

(1) при пре му ло кал них стра те ги ја ру рал ног раз во ја у из но су 
од 6.000.000 ди на ра,

(2) спро во ђе ње ло кал них стра те ги ја ру рал ног раз во ја у из но-
су од 4.000.000 ди на ра;

5) под сти ца је за уна пре ђе ње си сте ма кре и ра ња и пре но са зна-
ња у укуп ном из но су од 400.000.000 ди на ра, и то за:

(1) раз вој тех нич ко-тех но ло шких, при ме ње них, раз вој них и 
ино ва тив них про је ка та у по љо при вре ди и ру рал ном раз во ју у из-
но су од 60.000.000 ди на ра,

(2) по др шку пру жа њу са ве та и ин фор ма ци ја по љо при вред-
ним про из во ђа чи ма, удру же њи ма, за дру га ма и дру гим прав ним 
ли ци ма у по љо при вре ди у из но су од 340.000.000 ди на ра.

Члан 9.
Под сти ца ји из чла на 8. став 2. тач ка 1) под тач ка (1) али не ја 

пр ва и под тач ка (2) али не је пр ва и дру га ове уред бе ис пла ћу ју се у 
мак си мал ном из но су од 40% од вред но сти по је ди не вр сте ме ре ру-
рал ног раз во ја, од но сно у мак си мал ном из но су од 55% од вред но-
сти по је ди не вр сте ме ре ру рал ног раз во ја у под руч ју са оте жа ним 
усло ви ма ра да у по љо при вре ди.

Под сти ца ји из чла на 8. став 2. тач ка 1) под тач ка (1) али не-
ја дру га, под тач ка (2) али не ја тре ћа, тач ка 3) под тач. (1) и (3) ове 
уред бе ис пла ћу ју се у мак си мал ном из но су од 50% од вред но сти 
по је ди не вр сте ме ре ру рал ног раз во ја, од но сно у мак си мал ном из-
но су од 65% од вред но сти по је ди не вр сте ме ре ру рал ног раз во ја у 
под руч ју са оте жа ним усло ви ма ра да у по љо при вре ди.

Под сти ца ји из чла на 8. став 2. тач ка 1) под тач ка (3) ове уред-
бе ис пла ћу ју се у мак си мал ном из но су од 40% пла ће не пре ми је 
оси гу ра ња, од но сно у мак си мал ном из но су од 45% пла ће не пре-
ми је оси гу ра ња у под руч ју са оте жа ним усло ви ма ра да у по љо-
при вре ди.

Под сти ца ји из чла на 8. став 2. тач ка 3) под тач ка (2) ове уред-
бе ис пла ћу ју се у мак си мал ном из но су од 75% од вред но сти по је-
ди не вр сте ме ре ру рал ног раз во ја.

Под сти ца ји из чла на 8. став 2. тач ка 2) под тач ка (2) али не је 
пр ва и тре ћа, тач. 4) и 5) ове уред бе ис пла ћу ју се у мак си мал ном 
из но су од 100% од вред но сти по је ди не вр сте ме ре ру рал ног раз во ја.

Под сти ца ји из чла на 8. став 2. тач ка 2) под тач ка (1) али не-
ја пр ва ове уред бе ис пла ћу ју се у мак си мал ном из но су од 70% од 
вред но сти по је ди не вр сте ме ре ру рал ног раз во ја.

Под сти ца ји из чла на 8. став 2. тач ка 2) под тач ка (1) али не ја 
дру га ове уред бе ис пла ћу ју се у мак си мал ном из но су од 40% од 
вред но сти по је ди не вр сте ме ре ру рал ног раз во ја.

Под сти ца ји из чла на 8. став 2. тач ка 2) под тач ка (2) али не ја 
дру га ис пла ћу ју се по је ди ни ци ме ре, и то:

1) по дол ско го ве че и бу ша (би ко ви, кра ве и сва гр ла пре ко две 
го ди не ста ро сти) у из но су од 30.000 ди на ра по гр лу;

2) по дол ско го ве че и бу ша (сва гр ла од шест ме се ци до две 
го ди не ста ро сти) у из но су од 18.000 ди на ра по гр лу;

3) по дол ско го ве че и бу ша (те лад ис под шест ме се ци ста ро-
сти) у из но су од 12.000 ди на ра по гр лу;

4) до ма ћи би во (би ко ви би во ли, би во ли це и сва гр ла пре ко 
две го ди не ста ро сти) у из но су од 30.000 ди на ра по гр лу;

5) до ма ћи би во (сва гр ла од шест ме се ци до две го ди не ста ро-
сти) у из но су од 18.000 ди на ра по гр лу;

6) до ма ћи би во (те лад ис под шест ме се ци ста ро сти) у из но су 
од 12.000 ди на ра по гр лу;

7) до ма ћи  – брд ски коњ и но ни ус (сва гр ла ста ри ја од шест 
ме се ци) у из но су од 30.000 ди на ра по гр лу;

8) бал кан ски ма га рац (сва гр ла ста ри ја од шест ме се ци) у из-
но су од 10.000 ди на ра по гр лу;

9) ман гу ли ца (цр ни, бе ли и цр ве ни сој), мо рав ка и ре сав ка 
(приплоднe кр ма че) у из но су од 10.000 ди на ра по гр лу;

10) ман гу ли ца (цр ни, бе ли и цр ве ни сој), мо рав ка и ре сав ка 
(при плод ни не ра сто ви и при плод не на зи ми це) у из но су од 5.000 
ди на ра по гр лу;

11) ов це ра се/со ја пра мен ка (пи рот ска, кри во вир ска, бар до ка,  
лип ска, вла шко ви то ро га и ка ра ка чан ска) и чо кан ска ци га ја (сва 
гр ла ста ри ја од два на ест ме се ци) у из но су од 4.500 ди на ра по гр лу;

12) бал кан ска ко за (сва гр ла ста ри ја од два на ест ме се ци) у из-
но су од 4.500 ди на ра по гр лу;

13) жи ви на  – сом бор ска  ка пор ка,  ба нат ски  го ло ши јан  и свр-
љи шка ко кош (ко ки це и пе тло ви) у из но су од 400 ди на ра по гр лу.

Под сти ца ји из чла на 8. став 2. тач ка 2) под тач ка (3) ис пла ћу ју 
се по је ди ни ци ме ре, у из но су од 18.000 ди на ра по хек та ру.

Члан 10.
Под сти ца ји за ме ре ру рал ног раз во ја из чла на 8. став 2. ове уред-

бе ис пла ћу ју се из сред ста ва про пи са них чла ном 2. став 3. ове уред бе. 

Члан 11.
Обим сред ста ва за кре дит ну по др шку у по љо при вре ди из но-

си 670.000.000 ди на ра. 

Члан 12.
Под сти ца ји за кре дит ну по др шку у по љо при вре ди из чла на 

11. ове уред бе ис пла ћу ју се из сред ста ва про пи са них чла ном 2. 
став 1. ове уред бе. 

Члан 13.
Обим сред ста ва за по себ не под сти ца је из но си 254.850.000 

ди на ра.
Сред ства из ста ва 1. овог чла на рас по де љу ју се у од го ва ра ју-

ћим укуп ним из но си ма, и то за сле де ће по себ не под сти ца је:
1) под сти ца је за спро во ђе ње од га ји вач ких про гра ма, ра-

ди оства ри ва ња од га ји вач ких ци ље ва у сто чар ству у из но су од 
130.000.000 ди на ра;

2) под сти ца је за про мо тив не ак тив но сти у по љо при вре ди 
и ру рал ном раз во ју (ме ре и ак ци је у по љо при вре ди) у из но су од 
10.000.000 ди на ра;

3) под сти ца је за про из вод њу сад ног ма те ри ја ла и сер ти фи ка-
ци ју и клон ску се лек ци ју, у из но су од 114.850.000 ди на ра.

Члан 14.
По себ ни под сти ца ји из чла на 13. став 2. ове уред бе ис пла ћу-

ју се из сред ста ва про пи са них чла ном 2. став 4. ове уред бе.

Члан 15.
Обим бу џет ских сред ста ва за ИПАРД из но си 250.000.000 ди-

на ра.
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Члан 16.
Под сти ца ји из чла на 15. ове уред бе ис пла ћу ју се у мак си мал-

ном из но су де фи ни са ним Сек тор ским спо ра зу мом из ме ђу Вла де 
Ре пу бли ке Ср би је и Европ ске ко ми си је.

Члан 17.
Под сти ца ји из чла на 15. ове уред бе ис пла ћу ју се из сред ста ва 

про пи са них чла ном 2. став 5. ове уред бе.

Члан 18.
Ова уред ба сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва-

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

05 број 110-779/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

339
На осно ву чла на 8. За ко на о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 

2017. го ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, број 99/16) и чла на 42. став 
1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис-
прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14), 

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о утвр ђи ва њу Про гра ма стан дар ди зо ва ног се та  
услу га за ми кро, ма ла и сред ња пред у зе ћа  

и пред у зет ни ке у 2017. го ди ни ко ји се ре а ли зу је пре ко 
акре ди то ва них ре ги о нал них раз вој них аген ци ја

Члан 1.
Овом уред бом утвр ђу је се Про грам стан дар ди зо ва ног се та 

услу га за ми кро, ма ла и сред ња пред у зе ћа и пред у зет ни ке у 2017. 
го ди ни ко ји се ре а ли зу је пре ко акре ди то ва них ре ги о нал них раз вој-
них аген ци ја, ко ји је од штам пан уз ову уред бу и чи ни њен са став-
ни део.

Члан 2.
Ова уред ба сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва-

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

05 број 110-906/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не 

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

ПРО ГРАМ СТАН ДАР ДИ ЗО ВА НОГ СЕ ТА УСЛУ ГА 
ЗА МИ КРО, МА ЛА И СРЕД ЊА ПРЕД У ЗЕ ЋА  
И ПРЕД У ЗЕТ НИ КЕ У 2017. ГО ДИ НИ КО ЈИ  
СЕ РЕ А ЛИ ЗУ ЈЕ ПРЕ КО АКРЕ ДИ ТО ВА НИХ  
РЕ ГИ О НАЛ НИХ РАЗ ВОЈ НИХ АГЕН ЦИ ЈА

I. ПРЕД МЕТ

За ко ном о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2017. го ди ну („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 99/16), у окви ру Раз де ла 20  – Ми ни стар ство 
при вре де, Про грам  – 1509 Под сти ца ји раз во ју кон ку рент но сти при-
вре де, функ ци ја  – 410 Оп шти еко ном ски и ко мер ци јал ни по сло ви и 
по сло ви по пи та њу ра да, Про је кат  – 4003 По др шка кроз стан дар ди-
зо ва ни сет услу га за МСПП, еко ном ска кла си фи ка ци ја 424  – Спе ци-
ја ли зо ва не услу ге, пред ви ђе на су сред ства у из но су од 20.000.000,00 
ди на ра. На ве де ни из нос је на ме њен за спро во ђе ње Про гра ма стан-
дар ди зо ва ног се та услу га за ми кро, ма ла и сред ња пред у зе ћа и 
пред у зет ни ке у 2017. го ди ни ко ји се спро во ди пре ко акре ди то ва них 
ре ги о нал них раз вој них аген ци ја (у да љем тек сту: Про грам).

Про гра мом се утвр ђу ју ци ље ви, на ме на сред ста ва, на чин ко-
ри шће ња сред ста ва и пра ће ње спро во ђе ња Про гра ма.

Стан дар ди зо ва ни сет услу га ко ји се спро во ди пре ко акре ди-
то ва них ре ги о нал них раз вој них аген ци ја, у сми слу овог про гра ма, 
пред ста вља шест гру па стан дар ди зо ва них услу га, и то: 

1) ин фор ма ци је;
2) обу ке;
3) са ве то дав не услу ге;
4) мен то ринг;
5) про мо ци је;
6) те рен ска кон тро ла у окви ру Про гра ма под сти ца ња раз во ја 

пред у зет ни штва кроз фи нан сиј ску по др шку за по чет ни ке у по сло-
ва њу ко ји Ми ни стар ство при вре де спро во ди са Фон дом за раз вој 
Ре пу бли ке Ср би је (у да љем тек сту: Фонд за раз вој).

Не по сред ни ко ри сни ци сред ста ва мо гу би ти са мо акре ди то-
ва не ре ги о нал не раз вој не аген ци је (у да љем тек сту: АР РА), ко је је 
акре ди то ва ла На ци о нал на аген ци ја за ре ги о нал ни раз вој у скла ду 
са За ко ном о ре ги о нал ном раз во ју („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
51/09, 30/10 и 89/15  – др. за кон) и АР РА ко је ће акре ди то ва ти Раз-
вој на аген ци ја Ср би је (у да љем тек сту: Раз вој на аген ци ја) у скла-
ду са За ко ном о ула га њи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 89/15) 
и Уред бом о утвр ђи ва њу усло ва, кри те ри ју ма и на чи на акре ди та-
ци је за оба вља ње по сло ва ре ги о нал ног раз во ја и од у зи ма ња акре-
ди та ци је пре ис те ка ро ка на ко ји је из да та („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 74/10 и 4/12). 

За по тен ци јал на и по сто је ћа ми кро, ма ла и сред ња пред у зе-
ћа и пред у зет ни ке, за дру ге и кла сте ре услу ге из овог про гра ма су 
бес плат не.

Про грам спро во ди Ми ни стар ство при вре де (у да љем тек сту: 
Ми ни стар ство) у са рад њи са Раз вој ном аген ци јом и Фон дом за 
раз вој. 

II. ЦИЉ

Оп шти циљ је по др шка ра сту и раз во ју ми кро, ма лих и сред-
њих пред у зе ћа и пред у зет ни ка (у да љем тек сту: МСПП), за дру га и 
кла сте ра кроз уна пре ђе ње до ступ но сти, оби ма и ква ли те та услу га 
по др шке за њи хо во по сло ва ње. 

III. НА МЕ НА СРЕД СТА ВА

Сред ства из Про гра ма на ме ње на су за спро во ђе ње сле де ћих 
услу га АР РА:

1. Ин фор ма ци је 

А) Пру жа ње ин фор ма ци ја по сто је ћим и по тен ци јал ним 
МСПП, за дру га ма и кла сте ри ма у ве зи са:

1) за по чи ња њем по сло ва ња и те сти ра њем по слов не иде је;
2) на ци о нал ним и ме ђу на род ним про гра ми ма за по др шку 

пред у зет ни штву;
3) до ступ ним из во ри ма фи нан си ра ња (до ма ћим и стра ним); 
4) прав ним про пи си ма и оба ве за ма, по ре зи ма и так са ма; 
5) по др шком ко ју мо гу до би ти кроз про грам „Европ ска мре-

жа пред у зет ни штва” (EEN мре жа)  – усло ви за из воз на ино стра но 
тр жи ште, тех нич ка пра ви ла и тех нич ки стан дар ди, пре нос тех но-
ло ги ја и зна ња, по слов но по ве зи ва ње и др.; 

6) по слов ним удру жи ва њем МСПП  – осни ва ње и рад кла сте-
ра, по слов них удру же ња и за дру га;

7) ино ва ци ја ма, за шти том ин те лек ту ал не сво ји не;
8) стан дар ди ма ква ли те та; 
9) про на ла же њем по слов них парт не ра;
10) спе ци ја ли зо ва ним услу га ма  – упу ћи ва ње на спе ци ја ли зо-

ва не пру жа о це услу га;
11) по слов ним и ино ва тив ним ин ку ба то ри ма;
12) по сло ва њем сек то ра МСПП, за дру га и кла сте ра.
Из ја ве за штам пу и го сто ва ња у ТВ еми си ја ма, из да ва ње ин-

фо ли ста, ли фле та, бро шу ра и др. у сми слу овог про гра ма, пред-
ста вља ју услу гу пру жа ња ин фор ма ци ја.

Сва ка АР РА има оба ве зу да, пу тем ме ди ја, про мо ви ше ини-
ци ја ти ве Вла де за по др шку раз во ју пред у зет ни штва, и то ми ни мум 
јед ним го сто ва њем на ло кал ној те ле ви зи ји и об ја вљи ва њем ми ни-
мум јед ног члан ка у ло кал ним но ви на ма, у пе ри о ду спро во ђе ња 
про гра ма.
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По да ци о ко ри сни ци ма пру же не услу ге за за по чи ња ње по-

сло ва ња, као и по да ци о ис пи ти ва њу по слов не иде је по тен ци јал-
ног вла сни ка при вред ног су бјек та, тре ба да, на зах тев, бу ду до ста-
вље ни Раз вој ној аген ци ји. 

Б) При ку пља ње ин фор ма ци ја  – за вре ме спро во ђе ња Про гра-
ма, АР РА је ду жна да по зах те ву Ми ни стар ства или Раз вој не аген-
ци је, до ста ви тра же не по је ди нач не или збир не по дат ке о МСПП, 
са ци љем пра ће ња МСПП на те ри то ри ји ко ју АР РА по кри ва.

За спро во ђе ње услу га пру жа ња и при ку пља ња ин фор ма ци ја 
опре де ље но је до 10.000,00 ди на ра ме сеч но за сва ку АР РА у бру то 
из но су, од но сно до 110.000,00 ди на ра у бру то из но су на го ди шњем 
ни воу. Уку пан бру то го ди шњи бу џет за ову вр сту услу га из но си 
1.650.000,00 ди на ра.

2. Обу ке

Обу ке ко је АР РА пру жа ју по сто је ћим и по тен ци јал ним МСПП 
об у хва та ју 11 мо ду ла ко ји се де ле на оба ве зне и оп ци о не.

Сва ка АР РА има оба ве зу да спро ве де сле де ће оба ве зне мо ду-
ле обу ка:

1) обу ка за по чет ни ке у по сло ва њу (у тра ја њу од два да на); 
2) при пре ма по слов ног пла на и по сло ва ње са бан ка ма (у тра-

ја њу од два да на);
3) фи нан сиј ско упра вља ње (у тра ја њу од два да на);
4) из воз  – за оне ко ји пр ви пут из во зе (у тра ја њу од два да на); 
5) мар ке тинг и про да ја (у тра ја њу од два да на).
Сва ка АР РА мо же да спро ве де и сле де ће оп ци о не обу ке, у 

скла ду са ин те ре сом ко ри сни ка:
1) пре глед стан дар да ква ли те та и за шти те жи вот не сре ди не 

од зна ча ја за по сло ва ње (у тра ја њу од два да на);
2) елек трон ско по сло ва ње (у тра ја њу од јед ног да на); 
3) ино ва ци је (у тра ја њу од јед ног да на); 
4) при пре ма за Је дин стве но европ ско тр жи ште (у тра ја њу од 

јед ног да на);
5) ин фор ма ци о не тех но ло ги је и по сло ва ње (у тра ја њу од јед-

ног да на);
6) ин ве сти ци о на спрем ност (у тра ја њу од два да на).
Сва ка АР РА мо же да спро ве де до три обу ке ме сеч но у скла ду 

са ин те ре си ма и по тре ба ма ко ри сни ка. Из у зет но, АР РА мо же да 
спро ве де и ви ше обу ка ме сеч но, уз прет ход ну са гла сност Раз вој не 
аген ци је.

Обу ка из ста ва 2. тач ка 1) овог одељ ка спро во ди се по ме то-
до ло ги ји На ци о нал не аген ци је за ре ги о нал ни раз вој, а оста ле обу-
ке из ста ва 2. тач. 2) –5) овог одељ ка и обу ке из ста ва 3. тач. 1) –6) 
овог одељ ка спро во ди ће се по уна пред утвр ђе ној ме то до ло ги ји 
раз ви је ној у окви ру про је ка та спро ве де них уз по др шку Европ ске 
уни је: „Уна пре ђе ње кон ку рент но сти и ино ва тив но сти ма лих и 
сред њих пред у зе ћа” и/или „Про је кат ин те гри са не по др шке ино ва-
ци ја ма” и „Раз вој елек трон ског по сло ва ња у Ср би ји”.

Све обу ке мо ра ју др жа ти рад но ан га жо ва на ли ца у тој АР РА, 
коja су про шла на ве де не обу ке за ту област ко је су ор га ни зо ва ли 
На ци о нал на аген ци ја за ре ги о нал ни раз вој или ко је ће ор га ни зо-
ва ти Раз вој на аген ци ја, Про је кат „Уна пре ђе ње кон ку рент но сти и 
ино ва тив но сти ма лих и сред њих пред у зе ћа” и/или „Про је кат ин-
те гри са не по др шке ино ва ци ја ма” и про је кат „Раз вој елек трон ског 
по сло ва ња у Ср би ји”. Из у зет но, обу ке из нај ви ше три обла сти мо-
же др жа ти и дру го фи зич ко ли це ко је је про шло на ве де не обу ке и 
ко је је рад но ан га жо ва но у дру гој АР РА, од но сно из пет обла сти за 
АР РА ко је ће би ти акре ди то ва не у 2017. го ди ни. 

Обу ке но вих пре да ва ча/рад но ан га жо ва них у АР РА за по је ди-
не те ме ор га ни зо ва ће Раз вој на аген ци ја, а пре ма утвр ђе ним ме то-
до ло ги ја ма и пла ну обу ка.

У пе ри о ду спро во ђе ња Про гра ма, сва ка АР РА има оба ве зу 
да спро ве де нај ма ње 14 обу ка. „Обу ка за по чет ни ке у по сло ва њу” 
мо ра би ти ор га ни зо ва на нај ма ње че ти ри пу та, а оста ли оба ве зни 
мо ду ли нај ма ње по јед ном. Та ко ђе, АР РА су у оба ве зи да одр же 
нај ма ње јед ну обу ку ме сеч но из оба ве зног или оп ци о ног мо ду ла.

За спро во ђе ње на ве де них обу ка опре де ље на су сред ства у 
бру то из но су на сле де ћи на чин: 

1) јед но днев на обу ка 30.000,00 ди на ра;
2) дво днев на обу ка 40.000,00 ди на ра.
За спро во ђе ње обу ка опре де ље но је до 470.000,00 ди на ра у 

бру то из но су на го ди шњем ни воу за сва ку АР РА. Уку пан го ди шњи 
бу џет за ову вр сту услу га из но си 7.050.000,00 ди на ра бру то.

Из у зет но, уко ли ко по сто ји по тре ба, уз прет ход ну са гла сност 
Раз вој не аген ци је и Ми ни стар ства, ако АР РА на го ди шњем ни воу 
спро ве де обу ке чи ја вред ност пре ма шу је мак си мал ни го ди шњи 
опре де ље ни из нос за обу ке, Раз вој на аген ци ја уз са гла сност Ми-
ни стар ства мо же да ис пла ти АР РА ве ћи из нос од опре де ље ног.  

АР РА је у оба ве зи да до ста ви Раз вој ној аген ци ји ме сеч ни 
план спро во ђе ња обу ка до 25. у ме се цу за на ред ни ме сец, а Раз вој-
на аген ци ја ће из ве сти ти Ми ни стар ство до кра ја те ку ћег ме се ца за 
на ред ни ме сец. Уко ли ко АР РА ни је у мо гућ но сти да спро ве де обу-
ку у тер ми ну ка да је на ја ви ла Раз вој ној аген ци ји, АР РА је у оба ве-
зи да оба ве сти Раз вој ну аген ци ју о про ме ни нај ма ње 72 са та пре 
на ја вље ног тер ми на одр жа ва ња обу ке. Уко ли ко је нео п ход но да се 
од ло жи пр во бит но при ја вље на обу ка или про ме ни мо дул ко ји је 
на ја вљен, АР РА је у оба ве зи да оба ве сти Раз вој ну аген ци ју што 
пре, а нај ма ње 72 са ти пре пр во бит но на ја вље ног тер ми на одр жа-
ва ња обу ке. Уко ли ко се одр жа ва ње обу ке пла ни ра ра ни је у од но су 
на на ја вље ни тер мин одр жа ва ња, АР РА је у оба ве зи да оба ве сти 
Раз вој ну аген ци ју што пре, а нај ма ње 72 са та пре но вог пла ни ра-
ног тер ми на одр жа ва ња обу ке.

Уко ли ко се, на кон под но ше ња свих ме сеч них из ве шта ја, а за-
кључ но са из ве шта јем за де цем бар ме сец, утвр ди да АР РА ни је 
ис пу ни ла пре у зе ту оба ве зу из вр ше ња про пи са ног ми ни му ма (нај-
ма ње јед на обу ка ме сеч но, нај ма ње че ти ри „Обу ка за по чет ни ке у 
по сло ва њу”, нај ма ње јед на обу ка из ста ва 1. тач. 2) –5) овог одељ-
ка, и нај ма ње 14 обу ка у пе ри о ду спро во ђе ња Про гра ма АР РА ће 
би ти у оба ве зи да, од ис пла ће них сред ста ва, упла ти део Раз вој ној 
аген ци ји и то ку му ла тив но:

 – по 30.000 ди на ра за сва ки ме сец кад ни су одр жа не обу ке,
 – по 30.000 ди на ра за сва ку обу ку ко ја ни је одр жа на до укуп-

ног бро ја од 14 обу кa у пе ри о ду спро во ђе ња Про гра ма, 
 – за сва ки оба ве зни мо дул ко ји ни је одр жан, из нос опре де љен 

овим про гра мом за ту вр сту обу ка, без об зи ра на уку пан број одр-
жа них обу ка.

Обу ке ко је се спро во де по ме то до ло ги ји Стан дар ди зо ва ног 
се та услу га, а у окви ру дру гих ини ци ја ти ва ко је су по др жа ли до на-
то ри, или се фи нан си ра ју из дру гих из во ра, а чи ји ре а ли за то ри су, 
као но си о ци, парт не ри или са рад ни ци АР РА, не ће би ти при зна те 
као обу ке из овог се та услу га.

Обу ка не ће би ти одо бре на за пла ћа ње АР РА и при зна та као 
одр жа на, уко ли ко се у по ступ ку кон тро ле утвр ди да обу ка ни је ор-
га ни зо ва на у скла ду са де фи ни са ним зах те ви ма Про гра ма.

АР РА мо же ор га ни зо ва ти обу ку из ста ва 1. тач. 2) –11) овог 
одељ ка са мо уко ли ко су за ин те ре со ва ни по ла зни ци обу ке из нај-
ма ње три раз ли чи та при вред на су бјек та.

3. Са ве то дав не услу ге

Са ве то дав не услу ге ко је АР РА пру жа ју у окви ру овог про гра-
ма су:

1) по моћ при из ра ди по слов ног пла на при при ја ви за start up 
кре ди те за по чет ни ке код Фон да за раз вој и за суб вен ци је за са мо-
за по шља ва ње код На ци о нал не слу жбе за за по шља ва ње;

2) по моћ при из ра ди по слов ног пла на при при ја ви за оста ле 
кре ди те код Фон да за раз вој, и за рас по ло жи ве кре дит не ли ни је 
Га ран циј ског фон да Вој во ди не;

3) по др шка у при пре ми до ку мен та ци је и при ја ве за про гра ме 
по др шке пред у зет ни штву ко је спро во де Ми ни стар ство и Раз вој на 
аген ци ја;

4) по др шка при ре ги стра ци ји и осни ва њу при вред ног су бјек-
та или за дру ге.

За пру жа ње са ве то дав них услу га је опре де љен бру то из нос 
од 1.700,00 ди на ра по са ту.

Са ве то дав не услу ге АР РА мо же да пру жи без на док на де за-
ин те ре со ва ном при вред ном су бјек ту, за дру ги и кла сте ру у вре мен-
ском тра ја њу:

 – из ста ва 1. тач ке 1) овог одељ ка од нај ви ше три са та;
 – из ста ва 1. тач ке 2) овог одељ ка од нај ви ше пет са ти;
 – из ста ва 1. тач ке 3) овог одељ ка од нај ви ше два са та;
 – из ста ва 1. тач ке 4) овог одељ ка од нај ви ше два са та.
Ис пла та за пру же не са ве то дав не услу ге из ста ва 1. тач. 1) и 

2) овог одељ ка се вр ши на осно ву ко пи је до ку мен та ко ји је под нет 
Фон ду за раз вој, Га ран циј ском фон ду Вој во ди не или На ци о нал ној 
слу жби за за по шља ва ње, ко јим се по твр ђу је да је над ле жни ор ган 
еви ден ти рао и за вео при ја ву.
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Ис пла та за пру же не са ве то дав не услу ге из ста ва 1. тач ка 3) 
овог одељ ка се вр ши на кон про ве ре фор мал не ис прав но сти под не-
тих при ја ва и то са мо за под не те фор мал но ис прав не при ја ве. 

Ис пла та за пру же ну са ве то дав ну услу гу из ста ва 1. тач ка 4) 
овог одељ ка се вр ши про ве ром да ли је МСПП ре ги стро ван на сај-
ту Аген ци је за при вред не ре ги стре.

За са ве то дав не услу ге опре де ље на су сред ства у бру то из но-
су до 231.000,00 ди на ра на го ди шњем ни воу за сва ку АР РА. Уку-
пан го ди шњи бу џет за ову вр сту услу ге из но си 3.465.000,00 ди на-
ра у бру то из но су. 

4. Мен то ринг

Про цес мен то рин га пред ста вља струч ну по моћ ко ју у ду жем вре-
мен ском пе ри о ду струч но ли це  – мен тор пру жа при вред ном су бјек ту.

У за ви сно сти од по тре бе при вред ног су бјек та, за вре ме спро-
во ђе ње Про гра ма, мен тор мо же да ало ци ра од 25 до 50 са ти на 
је дан при вред ни су бјект.

Ко ри сни ци мен то рин га мо гу би ти ми кро, ма ла и сред ња при-
вред на дру штва, пред у зет ни ци и за дру ге ко ји по слу ју до три го ди-
не или се на ла зе у кри тич ном тре нут ку за њи хов да љи раз вој или 
за оп ста нак на тр жи шту.

Раз вој на аген ци ја је у оба ве зи да спро ве де јав ни по зив на 
осно ву ко га вр ши ода бир ко ри сни ка услу ге мен то рин га. 

Услу гу мен то рин га мо гу пру жа ти рад но ан га жо ва на ли ца у тој 
АР РА, ко ја по се ду ју сер ти фи кат да су успе шно за вр ши ла обу ку за 
мен то ре ко је је ор га ни зо ва ла На ци о нал на аген ци ја за ре ги о нал ни 
раз вој или ко је ће ор га ни зо ва ти Раз вој на аген ци ја и/или Про је кат 
„Ус по ста вља ње и про мо ци ја мен то ринг услу ге за ММСП на За пад-
ном Бал ка ну  – фа за 2” (РАС  – JI CA) фи нан си ра ног од стра не Вла де 
Ја па на кроз Ја пан ску аген ци ју за ме ђу на род ну са рад њу  – JI CA.

АР РА су у оба ве зи да о сва ком за по че том мен то рин гу из ве-
сте Раз вој ну аген ци ју, као и да до ста ве ко на чан из ве штај о мен то-
рин гу, на кон ре а ли за ци је мен то рин га и уно ше ња у Мен тор ма стер 
ба зу. Ис пла та АР РА за ову вр сту услу ге се вр ши у пр вом об ра чун-
ском ме се цу на кон ком плет но пру же не услу ге мен то рин га при-
вред ном су бјек ту.

За пру жа ње мен то ринг услу ге је опре де љен бру то из нос од 
1.500,00 ди на ра по са ту.

Уку пан го ди шњи бу џет за мен то ринг из но си 4.000.000,00 ди-
на ра у бру то из но су.

Де таљ не ин фор ма ци је о ме то до ло ги ји ко ја се ко ри сти у про це су 
мен то рин га, на чи ну ода би ра ко ри сни ка и на чи ну из ве шта ва ња би ће 
пред ста вље не у по себ ном Упут ству ко је до но си Раз вој на аген ци ја.

5. Про мо ци ја

AРРА ор га ни зу ју и уче ству ју у про мо тив ним ак тив но сти ма 
ко је се од но се на про мо ци ју пред у зет ни штва и раз ли чи тих про гра-
ма по др шке МСПП. 

Про мо тив на ак тив ност под ра зу ме ва ор га ни зо ва ње до га ђа ја и 
то: ра ди о ни ца, ин фо да на или дру гог јав ног ску па на ко ме се про-
мо ви шу те ме из обла сти пред у зет ни штва. 

AРРА су у оба ве зи да:
 – ор га ни зу ју ми ни мум је дан про мо тив ни до га ђај у то ку ме-

се ца;
 – у то ку тра ја ња јав них по зи ва, ор га ни зу ју ми ни мум је дан 

про мо тив ни до га ђај за сва ки од про гра ма по др шке МСПП, ко је 
спро во ди Ми ни стар ство и Раз вој на аген ци ја. У слу ча ју да је јав ни 
по зив за про грам по др шке ак ту е лан то ком два или ви ше ме се ци, 
до вољ но је да АР РА ор га ни зу је је дан про мо тив ни до га ђај за тај 
про грам по др шке;

 – ор га ни зу је ми ни мум је дан про мо тив ни до га ђај у окви ру ма-
ни фе ста ци је Европ ска не де ља пред у зет ни штва (SME We ek); 

 – ор га ни зу ју два ин фо да на го ди шње за сту ден те за вр шних 
го ди на сту ди ја, уче ни ке сред њих шко ла и уче ни ке из ви ших раз ре-
да основ них шко ла са ци љем про мо ци је пред у зет ни штва и пред у-
зет нич ког ду ха на фа кул те ти ма, ви со ким стру ков ним, сред њим и 
основ ним шко ла ма;

 – АР РА су у оба ве зи да ор га ни зу ју про мо тив ни до га ђај сход-
но ак тив но сти ма од зна ча ја и пре ма ин струк ци ја ма Ми ни стар ства 
и Раз вој не аген ци је. Ми ни стар ство и Раз вој на аген ци ја мо ра ју на-
ја ви ти АР РА ак тив ност ко ја тре ба да се про мо ви ше нај ка сни је до 
15. у ме се цу за на ред ни ме сец.

Про мо тив ни до га ђа ји ко ји се ор га ни зу ју у окви ру дру гих ини-
ци ја ти ва ко је су по др жа ли до на то ри, или се фи нан си ра ју из дру гих 
из во ра, а чи ји ре а ли за то ри су, као но си о ци, парт не ри или са рад ни-
ци АР РА, не ће би ти при зна те као про мо ци је из овог се та услу га. 

АР РА је у оба ве зи да до ста ви Раз вој ној аген ци ји ме сеч ни 
план спро во ђе ња про мо тив них ак тив но сти до 25. у ме се цу за на-
ред ни ме сец, а Раз вој на аген ци ја ће из ве сти ти Ми ни стар ство до 
кра ја те ку ћег ме се ца за на ред ни ме сец. Уко ли ко АР РА ни је у мо-
гућ но сти да ор га ни зу је про мо тив ни до га ђај у тер ми ну ка да је на-
ја ви ла Раз вој ној аген ци ји, АР РА је у оба ве зи да оба ве сти Раз вој ну 
аген ци ју што пре, а нај ма ње 72 са та пре на ја вље ног тер ми на одр-
жа ва ња про мо ци је. Уко ли ко је нео п ход но да се од ло жи пр во бит-
но при ја вље на про мо ци ја, АР РА је у оба ве зи да оба ве сти Раз вој-
ну аген ци ју што пре, а нај ма ње 72 са та пре на ја вље ног тер ми на 
одр жа ва ња про мо ци је. Уко ли ко се одр жа ва ње про мо ци је пла ни ра 
ра ни је у од но су на на ја вље ни тер мин одр жа ва ња, АР РА је у оба-
ве зи да оба ве сти Раз вој ну аген ци ју што пре, а нај ма ње 72 са та пре 
пла ни ра ног тер ми на одр жа ва ња про мо ци је.

У слу ча ју да се, у окви ру ме сеч ног из ве шта ја о спро во ђе њу 
стан дар ди зо ва ног се та услу га утвр ди да АР РА ни је ор га ни зо ва ла 
про мо тив ни до га ђај за не ки од, у том пе ри о ду, ак ту ел них јав них 
по зи ва Ми ни стар ства и Раз вој не аген ци је, АР РА не ће би ти ис пла-
ће на су ма у ви си ни од 50% од ме сеч ног из но са пред ви ђе ног за 
услу ге про мо ци је за тај ме сец. 

Та ко ђе, уко ли ко се, на кон под но ше ња из ве шта ја о спро во ђе-
њу стан дар ди зо ва ног се та услу га за де цем бар, утвр ди да АР РА ни је 
ор га ни зо ва ла све про мо тив не до га ђа је пред ви ђе не овим про гра мом 
(нај ма ње јед на про мо ци ја ме сеч но, ми ни мум је дан про мо тив ни до-
га ђај за сва ки од про гра ма по др шке МСПП у то ку тра ја ња јав них 
по зи ва, ми ни мум је дан про мо тив ни до га ђај у окви ру ма ни фе ста-
ци је Европ ска не де ља пред у зет ни штва (SME We ek), два ин фо да на 
за сту ден те и уче ни ке, про мо тив ни до га ђај ко ји по по тре би на ја ви 
Ми ни стар ство и Раз вој на аген ци ја), АР РА не ће би ти ис пла ће на су-
ма пред ви ђе на за услу ге про мо ци је за де цем бар ме сец.

За услу ге про мо ци је опре де ље на су сред ства у бру то из но су 
до 15.000,00 ди на ра ме сеч но, од но сно до 165.000,00 ди на ра бру то 
за сва ку АР РА на го ди шњем ни воу. Уку пан го ди шњи бу џет за про-
мо тив не ак тив но сти из но си 2.475.000,00 ди на ра у бру то из но су.

6. Те рен ска кон тро ла у окви ру Про гра ма под сти ца ња раз во ја 
пред у зет ни штва кроз фи нан сиј ску по др шку за по чет ни ке у по сло-
ва њу ко ји Ми ни стар ство спро во ди са Фон дом за раз вој

АР РА ће вр ши ти те рен ску кон тро лу у окви ру Про гра ма под-
сти ца ња раз во ја пред у зет ни штва кроз фи нан сиј ску по др шку за 
по чет ни ке у по сло ва њу ко ји Ми ни стар ство спро во ди са Фон дом 
за раз вој. Из у зет но, АР РА ће вр ши ти и прет ход ну кон тро лу зах-
те ва за до де лу бес по врат них сред ста ва по Про гра му под сти ца ња 
раз во ја пред у зет ни штва кроз фи нан сиј ску по др шку за по чет ни ке у 
по сло ва њу. Те рен ска кон тро ла ће се вр ши ти пре ма ин струк ци ја ма 
Фон да за раз вој, а по осно ву за кљу че ног уго во ра из ме ђу Ми ни-
стар ства и Фон да за раз вој. Ис пла те за пру же не услу ге те рен ске 
кон тро ле вр ши ће Фонд за раз вој на осно ву до ста вље них из ве шта-
ја о те рен ској кон тро ли ко је под но се АР РА.

Фонд за раз вој ће са сва ком АР РА за кљу чи ти уго вор о вр ше-
њу те рен ске кон тро ле ко ји ће са др жа ти ин струк ци је, план и упут-
ства вр ше ња те рен ске кон тро ле. Фонд за раз вој ће у до го во ру са 
АР РА од ре ди ти ко ја ће АР РА вр ши ти те рен ски над зор на те ри то-
ри ја ма ко је не по кри ва ни јед на АР РА.

Уку пан го ди шњи бу џет за ак тив но сти те рен ске кон тро ле из-
но си 1.000.000,00 ди на ра у бру то из но су.

За сва ку те рен ску кон тро лу у се ди шту АР РА и ме сту уда-
ље ном до 20 km од се ди шта АР РА пред ви ђен је бру то из нос од 
4.000,00 ди на ра. За сва ку те рен ску кон тро лу у ме сту уда ље ном од 
20 km до 100 km од се ди шта АР РА пред ви ђен је бру то из нос од 
5.000,00 ди на ра. За сва ку те рен ску кон тро лу у ме сту уда ље ном од 
100 km до 200 km од се ди шта АР РА пред ви ђен је бру то из нос од 
6.000,00 ди на ра. За сва ку те рен ску кон тро лу у ме сту уда ље ном 
ви ше од 200 km од се ди шта АР РА пред ви ђен је бру то из нос од 
7.000,00 ди на ра. 

IV. НА ЧИН КО РИ ШЋЕ ЊА СРЕД СТА ВА

Сред ства утвр ђе на овим про гра мом до де љу ју се АР РА, и то 
бес по врат но за на ме не и усло ве про пи са не Про гра мом и на ме ње-
на су за фи нан си ра ње спро во ђе ња стан дар ди зо ва ног се та услу га 
ко ји је њи ме пред ви ђен. 
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Опре де ље на сред ства бу џе том за спро во ђе ње стан дар ди зо ва-

ног се та услу га из но се 20.000.0000,00 ди на ра од че га је из нос од 
360.000,00 ди на ра на ме њен Раз вој ној аген ци ји и ис ко ри сти ће се 
за по кри ва ње тро шко ва спро во ђе ња ана ли зе по тре ба за обу ка ма, 
ор га ни за ци ју обу ка пре да ва ча и по ди за ње ка па ци те та АР РА, тро-
шко ве кон тро ле и над зо ра спро во ђе ња Про гра ма, као и за услу ге 
плат ног про ме та. 

Раз вој на аген ци ја ће пла ћа ње пре ма АР РА вр ши ти ме сеч но, а 
на осно ву ме сеч ног из ве шта ја о спро ве де ним ак тив но сти ма. АР РА 
је у оба ве зи да ме сеч ни из ве штај до ста вља Раз вој ној аген ци ји до 
5. у ме се цу за прет ход ни ме сец. Раз вој на аген ци ја се оба ве зу је да 
из ве штај о спро ве де ним ак тив но сти ма до ста вља Ми ни стар ству до 
20. у ме се цу за прет ход ни ме сец на са гла сност. Сред ства за услу ге 
обу ка и про мо ци ја ће се одо бра ва ти са мо уко ли ко су пред ви ђе не 
ме сеч ним пла ном спро во ђе ња ових услу га о ко јем је АР РА прет-
ход но из ве сти ла Раз вој ну аген ци ју.

Сред ства ће се одо бра ва ти са мо за фи нан си ра ње оних ак тив-
но сти ко је ће би ти за по че те на кон пот пи си ва ња уго во ра са Раз вој-
ном аген ци јом и чи ји је вре мен ски план спро во ђе ња до 31. де цем-
бра 2017. го ди не.

Ми ни стар ство ће по усва ја њу овог про гра ма пот пи са ти уго-
вор о спро во ђе њу Про гра ма са Раз вој ном аген ци јом, ко јим ће се 
на Раз вој ну аген ци ју пре не ти:

 – оба ве за утвр ђи ва ња ис пу ње но сти усло ва АР РА за уче шће 
у Про гра му;

 – оба ве за за кљу чи ва ња уго во ра о ко ри шће њу бес по врат них 
сред ста ва са АР РА ко је ис пу ња ва ју усло ве за уче шће у Про гра му;

 – оба ве за спро во ђе ња ак тив но сти ко је су пред ви ђе не Про гра-
мом;

 – оба ве за над зо ра и кон тро ле спро во ђе ња про гра ма од стра не 
АР РА;

 – оба ве за пре но са сред ста ва и кон тро ле на мен ског ко ри шће-
ња сред ста ва; 

 –  оба ве за Раз вој не аген ци је да уко ли ко не утро ши сва пре не-
та сред ства, мо ра иста да упла ти у бу џет Ре пу бли ке Ср би је.

Ми ни стар ство ће по усва ја њу овог про гра ма пот пи са ти уго-
вор о спро во ђе њу Про гра ма са и Фон дом за раз вој, ко јим ће се на 
Фонд за раз вој пре не ти:

 – оба ве за за кљу чи ва ња уго во ра о ко ри шће њу бес по врат них 
сред ста ва са АР РА ко је ис пу ња ва ју усло ве за уче шће у Про гра му, 

 – оба ве за спро во ђе ња ак тив но сти ко је су пред ви ђе не Про гра-
мом,

 – оба ве за над зо ра и кон тро ле спро во ђе ња про гра ма од стра не 
АР РА, 

 – оба ве за пре но са сред ста ва и кон тро ле на мен ског ко ри шће-
ња сред ста ва, 

 – оба ве за Фон да за раз вој да уко ли ко не утро ши сва пре не та 
сред ства, мо ра иста да упла ти у бу џет Ре пу бли ке Ср би је.

Ме ђу соб на пра ва и оба ве зе у ве зи са ко ри шће њем бес по врат-
них сред ста ва уре ђу ју се уго во ром ко ји за кљу чу је Раз вој на аген-
ци ја и АР РА, као и Фонд за раз вој и АР РА. Уго вор на ро чи то са др-
жи нов ча ни из нос ко ји је, у скла ду с Про гра мом, на рас по ла га њу 
АР РА за спро во ђе ње услу га, на ме не за ко је се сред ства до де љу ју, 
на чин пре но са бес по врат них сред ста ва, ро ко ве за за вр ше так ак-
тив но сти, као и оба ве зу АР РА да све ак тив но сти спро ве де до 31. 
де цем бра 2017. го ди не.

По пот пи си ва њу уго во ра Ми ни стар ства и Раз вој не аген ци-
је и уго во ра Ми ни стар ства и Фон да за раз вој, Раз вој на аген ци ја и 
Фонд за раз вој ће пи сме но оба ве сти ти АР РА и по зва ти их да при-
сту пе пот пи си ва њу уго во ра. 

АР РА ко ја ис пу ња ва усло ве за пру жа ње услу га пред ви ђе них 
Про гра мом мо ра за кљу чи ти уго вор са Раз вој ном аген ци јом и Фон-
дом за раз вој, у ро ку од осам да на од да на до ста вља ња пи са ног 
оба ве ште ња. 

Ми ни стар ство ће, по за кљу че њу уго во ра из ме ђу Раз вој не 
аген ци је и АР РА, по чет ком сва ког квар та ла пре но си ти сред ства за 
спро во ђе ње стан дар ди зо ва ног се та услу га у том квар та лу, на под-
ра чун за по себ не на ме не Раз вој не аген ци је. Ми ни стар ство ће, по 
за кљу че њу уго во ра из ме ђу Фон да за раз вој и Ми ни стар ства пре-
не ти сред ства за спро во ђе ње те рен ске кон тро ле на под ра чун за по-
себ не на ме не Фон да за раз вој. Раз вој на аген ци ја и Фонд за раз вој 
су у оба ве зи да та сред ства пре но се АР РА, до кра ја ја ну а ра 2018. 
го ди не, до ви си не из но са пред ви ђе ног уго во ром из ме ђу Раз вој не 
аген ци је и АР РА, код Фон да за раз вој и АР РА, а у скла ду са ме сеч-
ним оби мом спро ве де них ак тив но сти. 

V. ПРА ЋЕ ЊЕ СПРО ВО ЂЕ ЊА ПРО ГРА МА

АР РА је ду жна да по за вр шет ку ме сеч них ак тив но сти до ста-
ви Раз вој ној аген ци ји из ве штај о спро ве де ним ак тив но сти ма, као 
и оста лу по треб ну до ку мен та ци ју чи ји ће са др жај би ти де таљ но 
утвр ђен уго во ром. Та ко ђе је оба ве за свих АР РА да до ста ве го ди-
шњи из ве штај о спро во ђе њу ак тив но сти Раз вој ној аген ци ји нај ка-
сни је до 15. ја ну а ра 2018. го ди не.

АР РА је ду жна да Ми ни стар ству, Раз вој ној аген ци ји и Фон ду 
за раз вој, са ци љем пра ће ња ко ри шће ња сред ста ва, омо гу ћи над-
зор у сва кој фа зи спро во ђе ња Про гра ма та ко што ће у сва ком тре-
нут ка би ти омо гу ће на кон тро ла спро во ђе ња ак тив но сти и увид у 
до ку мен та ци ју. 

Раз вој на аген ци ја је ду жна да, по усва ја њу Про гра ма, у ро-
ку од 15 да на, до ста ви Ми ни стар ству на са гла сност Упут ство за 
пру жа ње услу га, План над зо ра и кон тро ле спро во ђе ња Про гра ма у 
ко јем ће би ти пред ста вље не про це ду ре за сва ку од на ве де них гру-
па услу га. 

Раз вој на аген ци ја ће во ди ти ажу ри ран спи сак рад но ан га-
жо ва них ли ца у АР РА за ду же них за спро во ђе ње овог про гра ма, 
у ко ме ће, из ме ђу оста лог, би ти на ве де не и обу ке ко је су рад но 
ан га жо ва на ли ца у АР РА про шла, од но сно ис пу ње ност усло ва за 
пру жа ње услу га на ве де них у де лу III. НА МЕ НА СРЕД СТА ВА, у 
одељ ку 2. и 3. овог про гра ма.

Раз вој на аген ци ја и Фонд за раз вој су у оба ве зи да све ак тив-
но сти у ве зи са спро во ђе њем овог про гра ма за вр ше до 31. ја ну а ра 
2018. го ди не и о то ме под не се из ве штај о спро ве де ним ак тив но-
сти ма Ми ни стар ству нај ка сни је до 15. фе бру а ра 2018. го ди не, ко је 
ће тај из ве штај ра ди ин фор ми са ња до ста ви ти Вла ди. 

340
На осно ву чла на 27а став 5. За ко на о елек трон ским ко му ни-

ка ци ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 44/10, 60/13  – УС и 62/14), 
чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС и 44/14) и тач ке 2. Од лу ке о отва ра њу Бу џет ског фон да 
за уна пре ђе ње и раз вој обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја и ин-
фор ма ци о ног дру штва („Слу жбе ни гла сник РС”, број 79/14),

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о утвр ђи ва њу Про гра ма ко ри шће ња сред ста ва  
Бу џет ског фон да за фи нан си ра ње ак тив но сти и ме ра 

уна пре ђе ња и раз во ја обла сти елек трон ских  
ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци о ног дру штва  

у 2017. го ди ни

Члан 1.
Овом уред бом утвр ђу је се Про грам ко ри шће ња сред ста ва 

Бу џет ског фон да за фи нан си ра ње ак тив но сти и ме ра уна пре ђе ња 
и раз во ја обла сти елек трон ских ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци о ног 
дру штва у 2017. го ди ни, ко ји је од штам пан уз ову уред бу и чи ни 
њен са став ни део.

Члан 2.
Ак тив но сти и ме ре уна пре ђе ња и раз во ја обла сти елек трон-

ских ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци о ног дру штва ко је ће се фи нан-
си ра ти, као и из нос сред ста ва утвр ђе ни су про гра мом из чла на 1. 
ове уред бе.

Члан 3.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

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

05 број 110-589/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.



10 Број 8 3. фебруар 2017.

ПРО ГРАМ

КО РИ ШЋЕ ЊА СРЕД СТА ВА БУ ЏЕТ СКОГ ФОН ДА  
ЗА ФИ НАН СИ РА ЊЕ АК ТИВ НО СТИ И МЕ РА УНА ПРЕ ЂЕ ЊА 
И РАЗ ВО ЈА ОБЛА СТИ ЕЛЕК ТРОН СКИХ КО МУ НИ КА ЦИ ЈА И 

ИН ФОР МА ЦИ О НОГ ДРУ ШТВА У 2017. ГО ДИ НИ

Из нос сред ста ва
Про гра мом ко ри шће ња сред ста ва Бу џет ског фон да за фи-

нан си ра ње ак тив но сти и ме ра уна пре ђе ња и раз во ја обла сти елек-
трон ских ко му ни ка ци ја и ин фор ма ци о ног дру штва у 2017. го ди ни 
утвр ђу је се из нос од 189.546.000 ди на ра за ре а ли за ци ју про грам-
ских ак тив но сти, и то:

1) ши ро ко по ја сна ко му ни ка ци о на ин фра струк ту ра;
2) раз вој ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не ин фра струк ту ре у 

уста но ва ма обра зо ва ња, на у ке и кул ту ре и
3) на ци о нал на ши ро ко по ја сна мре жа но ве ге не ра ци је.
На ме на сред ста ва
Про грам ске ак тив но сти спро во ди Ми ни стар ство тр го ви не, 

ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја у ци љу:
1) уна пре ђе ња ши ро ко по ја сне ко му ни ка ци о не ин фра струк-

ту ре кроз из град њу не до ста ју ће при ступ не ин фра струк ту ре у на-
се љи ма и по ве зи ва њем јав них уста но ва на ши ро ко по ја сну мре жу;

2) по ве зи ва ња основ них и сред њих шко ла на обра зов ну и на-
уч но ис тра жи вач ку ра чу нар ску мре жу Ин фор ма ци о но-ко му ни ка-
ци о не уста но ве „Ака дем ска мре жа Ре пу бли ке Ср би је  – АМРЕС”, 
пу тем из најм љи ва ња ве за и по ста вља њем ло кал не бе жич не мре же 
за при ступ у свим шко ла ма и оста лим уста но ва ма обра зо ва ња;

3) омо гу ћа ва ња ста вља ња у функ ци ју по сто је ће ши ро ко по-
ја сне мре же, у вла сни штву јав ног сек то ра, и по ве зи ва ња јав них 
уста но ва на на ци о нал ну мре жу.

Рас по де ла сред ста ва
Уку пан из нос сред ста ва за ре а ли за ци ју про грам ских ак тив-

но сти у 2017. го ди ни из но си 189.546.000 ди на ра и рас по де ла сред-
ста ва по вр ста ма ак тив но сти, вр ши ће се на сле де ћи на чин:

Та бе ла 1.  – Рас по де ла сред ста ва
Про грам ска ак тив ност Еко ном ска кла си фи ка ци ја Из нос сред ста ва
0009 Ши ро ко по ја сна 

ко му ни ка ци о на ин-
фра струк ту ра

Услу ге по уго во ру 423 3.545.000 13.545.000
Зграде и грађевин-
ски објекти

511 10.000.000

0010 Развој информаци-
оно-комуникационе 
инфраструктуре 
у установама 
образовања, науке и 
културе

Услуге по уговору 423 1.000 170.001.000
Специјализоване 
услуге

424 70.000.000

Зграде и грађевин-
ски објекти

511 15.000.000

Машине и опреме 512 85.000.000
4003 Национална ши-

рокопојасна мрежа 
нове генерације

Услуге по уговору 423 4.000.000 6.000.000
Зграде и грађевин-
ски објекти

511 2.000.000

УКУПНО 189.546.000

341
На осно ву чла на 18. став 1. За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га 

Ре пу бли ке Ср би је по осно ву не ис пла ће не де ви зне штед ње гра ђа-
на по ло же не код ба на ка чи је је се ди ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је и њи хо вим фи ли ја ла ма на те ри то ри ја ма бив ших ре пу бли ка 
СФРЈ („Слу жбе ни гла сник РС”, брoj 108/16) и чла на 42. став 1. За-
ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14), 

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о по ступ ку за утвр ђи ва ње пра ва на ис пла ту де ви зне 
штед ње гра ђа на 

I. УВОД НА ОД РЕД БА

Члан 1.
Овом уред бом уре ђу ју се обра зац при ја ве по тра жи ва ња и на-

чин при ја вљи ва ња по тра жи ва ња по осно ву не ис пла ће не де ви зне 

штед ње гра ђа на из чла на 1. За ко на о ре гу ли са њу јав ног ду га Ре пу-
бли ке Ср би је по осно ву не ис пла ће не де ви зне штед ње гра ђа на по-
ло же не код ба на ка чи је је се ди ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је 
и њи хо вим фи ли ја ла ма на те ри то ри ја ма бив ших ре пу бли ка СФРЈ 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 108/16) (у да љем тек сту: За кон), на-
чин об ра де до ку мен та ци је ко ја се до ста вља уз при ја ву по тра жи ва-
ња, на чин вр ше ња кон вер зи је штед них уло га у амор ти за ци о не об-
ве зни це и на чин њи хо вог књи го вод стве ног еви ден ти ра ња, на чин 
упи са амор ти за ци о них об ве зни ца у Цен трал ни ре ги стар, де по и 
кли ринг хар ти ја од вред но сти (у да љем тек сту: Цен трал ни ре ги-
стар), ис пла та амор ти за ци о них об ве зни ца и из ве шта ва ња.

II. ОБРА ЗАЦ ПРИ ЈА ВЕ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА И НА ЧИН  
ПРИ ЈА ВЉИ ВА ЊА ПО ТРА ЖИ ВА ЊА

Члан 2.
Де ви зни ште ди ша из чла на 5. За ко на (у да љем тек сту: де ви-

зни ште ди ша), ра ди оства ри ва ња пра ва на ис пла ту де ви зне штед-
ње из чла на 1. За ко на, под но си при ја ву по тра жи ва ња на Обра сцу 
1  – При ја ва по тра жи ва ња, ко ји је од штам пан уз ову уред бу и чи ни 
њен са став ни део.

Члан 3.
При ја ва по тра жи ва ња се под но си не по сред но Ми ни стар ству 

фи нан си ја  – Упра ви за јав ни дуг (у да љем тек сту: Упра ва) на адре-
су на зна че ну у Обра сцу 1  – При ја ва по тра жи ва ња или по штом и 
не мо же се под не ти елек трон ским пу тем. 

Обра зац 1  – При ја ва по тра жи ва ња под но си се у три при мер ка. 

Члан 4.
Уз при ја ву по тра жи ва ња до ста вља се сле де ћа до ку мен та ци ја:
1) ове ре на ко пи ја лич не кар те или па со ша де ви зног ште ди ше;
2) ори ги нал уве ре ња над ле жног ор га на о про ме на ма пре би ва-

ли шта; 
3) ори ги нал де ви зне штед не књи жи це;
4) ори ги нал из ја ве де ви зног ште ди ше да те под пу ном кри-

вич ном и ма те ри јал ном од го вор но шћу, ове ре не код над ле жних ор-
га на, да сво ју де ви зну штед њу ни је пре нео на дру го ли це;

5) ори ги нал по твр де над ле жних ор га на и ин сти ту ци ја бив-
ших ре пу бли ка СФРЈ на чи јој те ри то ри ји су се на ла зи ле фи ли ја ле 
ба на ка у ко ји ма је по ло же на де ви зна штед ња, о то ме да де ви зни 
ште ди ша ни је оства рио сво је пра во по осно ву де ви зне штед ње, ни-
ти да му је то пра во при зна то од стра не бив ших ре пу бли ка СФРЈ; 

6) ори ги на ли пoтврда из тач ке 5) овог ста ва над ле жних ор га на 
свих бив ших ре пу бли ка СФРЈ у ко ји ма је де ви зни ште ди ша имао 
пре би ва ли ште  – ако је ме њао пре би ва ли ште у ви ше ре пу бли ка;

7) ори ги нал из во да из ма тич не књи ге вен ча них или дру ги до-
ку мент из ко га се ви ди про ме на лич ног име на (име и пре зи ме);

8) ори ги нал из во да из ма тич не књи ге ро ђе них ма ло лет ног 
ли ца ко је је на след ник де ви зне штед ње.

У слу ча ју кад се о не ком од до ку ме на та из ста ва 1. овог чла на 
во ди слу жбе на еви ден ци ја код ор га на у Ре пу бли ци Ср би ји, а ни-
је до ста вљен уз при ја ву по тра жи ва ња, Упра ва ће та кав до ку мент 
при ба ви ти по слу жбе ној ду жно сти, у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је оп шти управ ни по сту пак.

Ако при ја ву по тра жи ва ња, у име и за ра чун де ви зног ште-
ди ше, под но си овла шће но ли це, то ли це, по ред до ку мен та ци је из 
ста ва 1. овог чла на, до ста вља ове ре ну ко пи ју сво је лич не кар те 
или па со ша, као и ори ги нал овла шће ња ко ји је над ле жни ор ган 
ове рио на кон да на об ја вљи ва ња по зи ва за при ја ву по тра жи ва ња.

Ако је де ви зна штед ња сте че на на сле ђи ва њем, на след ник де-
ви зне штед ње, по ред до ку мен та ци је из ста ва 1. овог чла на, до ста-
вља ори ги нал уве ре ња над ле жног ор га на о про ме на ма пре би ва ли-
шта оста ви о ца, ори ги нал по твр де из ста ва 1. тач. 5) и 6) овог чла на 
за оста ви о ца, ори ги нал из во да из ма тич не књи ге умр лих, као и 
ори ги нал прав но сна жног ре ше ња о на сле ђи ва њу.

Ако је ви ше на след ни ка де ви зне штед ње, сва ки на след ник 
под но си при ја ву по тра жи ва ња у скла ду са овим чла ном за свој 
на след ни део. Ка да је је дан од на след ни ка уз при ја ву по тра жи-
ва ња под нео ори ги нал де ви зне штед не књи жи це или ако је је дан 
од на след ни ка оства рио сво је пра во на на пла ту де ви зне штед ње 
у скла ду са про пи си ма Ре пу бли ке Ср би је, сма тра се да су и оста-
ли на след ни ци под не ли ори ги нал те књи жи це о че му оба ве шта-
ва ју Упра ву. Ка да је је дан од на след ни ка уз при ја ву по тра жи ва ња 
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под нео до ку мен та ци ју из ста ва 4. овог чла на, оста ли на след ни ци 
мо гу о то ме оба ве сти ти Упра ву и та да се сма тра да су и они под не-
ли ту до ку мен та ци ју.

Ако је вла сник де ви зне штед ње умро, а ни је прав но сна жно 
окон чан по сту пак за рас пра вља ње за о став шти не, на след ник мо-
же под не ти при ја ву по тра жи ва ња ко ја са др жи по дат ке о вла сни ку 
де ви зне штед ње ко ји је умро и уз ко ју до ста вља ори ги нал из во да 
из ма тич не књи ге умр лих. До ку мен та ци ја из ст. 1. и 4. овог чла на 
до ста вља се на кон прав но сна жно окон ча ног по ступ ка за рас пра-
вља ње за о став шти не. 

Под но си лац при ја ве по тра жи ва ња мо ра пот пи са ти при ја ву 
по тра жи ва ња и у пот пу но сти је од го во ран за тач ност по да та ка на-
ве де них у при ја ви по тра жи ва ња.

До ку мен та ци ја из овог чла на до ста вља се за јед но са пре во-
дом на срп ски је зик ко ји је ове рен од стра не овла шће ног ту ма ча за 
срп ски је зик. 

III. НА ЧИН ОБ РА ДЕ ДО КУ МЕН ТА ЦИ ЈЕ КО ЈА СЕ ДО СТА ВЉА 
УЗ ПРИ ЈА ВУ ПО ТРА ЖИ ВА ЊА

Члан 5.
Ако се при ја ва по тра жи ва ња под но си не по сред но, Упра ва 

еви ден ти ра при ја ву по тра жи ва ња пре ма ре до сле ду при је ма и под-
но си о цу при ја ве уру чу је по твр ду о при је му при ја ве по тра жи ва ња 
ко ја са др жи за вод ни број и да тум при је ма при ја ве по тра жи ва ња.

У слу ча ју кад под но си лац при ја ве по тра жи ва ња не по сред но 
под но си ори ги нал де ви зне штед не књи жи це, Упра ва му уру чу је 
по твр ду о при је му те књи жи це.

Члан 6. 
О при мље ној при ја ви по тра жи ва ња Упра ва обра зу је спис 

пред ме та и по дат ке из при ја ве по тра жи ва ња уно си у по себ ну ба зу 
по да та ка. 

О спи си ма пред ме та из ста ва 1. овог чла на Упра ва во ди по-
себ ну еви ден ци ју.

Члан 7.
Ко ми си ја из чла на 9. За ко на (у да љем тек сту: Ко ми си ја), про-

ве ра ва ком плет ност при мље не до ку мен та ци је уз при ја ву по тра жи-
ва ња и по сту па да ље у скла ду са За ко ном.

Члан 8.
Ра ди про ве ре тач но сти по да та ка и до ку мен та ци је ко ја је до-

ста вље на уз при ја ву по тра жи ва ња, Упра ва упу ћу је зах тев бан ка ма 
код ко јих је по ло же на де ви зна штед ња, од но сно њи хо вим прав ним 
след бе ни ци ма, као и бан ка ма ко је су у скла ду са про пи си ма пре-
у зе ле по сло ве у ве зи са ис пла том де ви зне штед ње по ло же не код 
ба на ка над ко ји ма је по кре нут по сту пак сте ча ја или ли кви да ци је, 
а код ко јих се во де де ви зни штед ни уло зи, да до ста ве рас по ло жи ве 
по дат ке о тим уло зи ма.

Уз зах тев из ста ва 1. овог чла на, до ста вља ју се ко пи је де ви зне 
штед не књи жи це и по твр да из чла на 4. став 1. тач. 5) и 6) ове уред бе. 

Бан ке из ста ва 1. овог чла на су ду жне да, у ро ку од 30 да на од 
да на при је ма зах те ва из ста ва 1. овог чла на, до ста ве Упра ви по твр-
ду о ста њу де ви зног штед ног уло га, од но сно по твр ду о про ме ту 
де ви зног штед ног уло га.

Бан ке код ко јих је по ло же на де ви зна штед ња, од но сно њи хо-
ви прав ни след бе ни ци, у по твр ди о ста њу де ви зног штед ног уло га 
ис ка зу ју ста ње де ви зне штед ње на дан 31. мај 2016. го ди не утвр ђе-
но у скла ду са чла ном 4. став 1. ал. пр ва, дру га и тре ћа, чла ном 4. 
став 2. и чла ном 7. став 3. За ко на. 

Ако бан ке из ста ва 4. овог чла на при уса гла ша ва њу по да та ка 
из зах те ва Упра ве са по да ци ма из сво јих еви ден ци ја, утвр де не сла-
га ње, по твр ду о ста њу де ви зног штед ног уло га до ста вља ју Упра ви 
пре ма ста њу де ви зног штед ног уло га са ко ји ма бан ке рас по ла жу. 

Ако де ви зни ште ди ша има ви ше штед них уло га код јед не од 
ба на ка из ста ва 1. овог чла на, бан ка из ста ва 4. овог чла на утвр ђу је 
ста ње по сва ком штед ном уло гу и по дат ке о то ме на во ди у по твр ди 
о ста њу де ви зних штед них уло га.

Бан ке ко је су у скла ду са про пи си ма пре у зе ле по сло ве у ве зи 
са ис пла том де ви зне штед ње по ло же не код ба на ка над ко ји ма је 
по кре нут по сту пак сте ча ја или ли кви да ци је, у по твр ди о про ме ту 
де ви зног штед ног уло га ис ка зу ју про мет де ви зног штед ног уло га 
од да на пре у зи ма ња те де ви зне штед ње.

По твр де из ста ва 3. овог чла на из да ју се на Обра сцу 2  – По-
твр да о ста њу де ви зног штед ног уло га и Обра сцу 3  – По твр да о 
про ме ту де ви зног штед ног уло га, ко ји су од штам па ни уз ову уред-
бу и чи не њен са став ни део. 

IV. НА ЧИН ВР ШЕ ЊА КОН ВЕР ЗИ ЈЕ ШТЕД НИХ УЛО ГА  
У АМОР ТИ ЗА ЦИ О НЕ ОБ ВЕ ЗНИ ЦЕ И ЊИ ХО ВОГ  

КЊИ ГО ВОД СТВЕ НОГ ЕВИ ДЕН ТИ РА ЊА

Члан 9.
Ста ње де ви зне штед ње на дан 31. мај 2016. го ди не ко је је 

утвр ђе но у скла ду са чла ном 4. став 1. ал. пр ва, дру га и тре ћа, чла-
ном 4. став 2. и чла ном 7. став 3. За ко на и ис ка за но у по твр ди о 
ста њу де ви зног штед ног уло га пред ста вља ста ње не ис пла ће не де-
ви зне штед ње ко је се кон вер ту је у амор ти за ци о не об ве зни це.

Кон вер зи ју штед них уло га у амор ти за ци о не об ве зни це вр ши 
Упра ва на пред лог Ко ми си је.

Вред ност амор ти за ци о них об ве зни ца ко је при па да ју де ви-
зном ште ди ши утвр ђу је се та ко што се ста ње де ви зне штед ње из 
ста ва 1. овог чла на уве ћа ва за об ра чу на ту ка ма ту по сто пи од 0,5% 
на го ди шњем ни воу, по чев од 1. ју на 2016. го ди не до ро ко ва до спе-
ћа ра та об ве зни ца.

Кон вер зи ја де ви зне штед ње у амор ти за ци о не об ве зни це 
утвр ђу је се по де ви зном ште ди ши, од но сно у укуп ном из но су по 
свим штед ним уло зи ма код јед не или ви ше ба на ка.

Вла сни ци де ви зних штед них уло га ко ји су де ви зну штед њу 
сте кли на осно ву прав но сна жног ре ше ња о на сле ђи ва њу, пра во 
на амор ти за ци о не об ве зни це оства ру ју сра змер но ви си ни свог на-
след ног де ла.

Вред ност из вр ше не кон вер зи је де ви зне штед ње у амор ти за-
ци о не об ве зни це на во ди се у ре ше њу Упра ве ко јим се утвр ђу је пра-
во на ис пла ту де ви зне штед ње, са на зна ком да об ве зни це до спе ва ју 
за на пла ту у де сет јед на ких по лу го ди шњих ра та, по чев од 31. ав гу-
ста 2018. го ди не и за кључ но са 28. фе бру а ром 2023. го ди не. 

Члан 10.
По прав но сна жно сти ре ше ња Упра ве ко јим је утвр ђе но пра-

во на ис пла ту де ви зне штед ње, Упра ва по ни шта ва ори ги нал де ви-
зне штед не књи жи це.

По ни ште ни ори ги нал де ви зне штед не књи жи це Упра ва уру-
чу је де ви зном ште ди ши ко ји је до ста вио ори ги нал де ви зне штед не 
књи жи це, а ли ци ма из чла на 4. став 5. ове уред бе по твр ду о то ме 
да је ори ги нал на де ви зна штед на књи жи ца по ни ште на.

По твр да из ста ва 2. овог чла на за ме њу је по ни ште ни ори ги-
нал де ви зне штед не књи жи це и ли це из чла на 4. став 5. ове уред-
бе је ста вља бан ци на увид при ли ком отва ра ња вла снич ког ра чу на 
хар ти ја од вред но сти и на мен ског де ви зног ра чу на.

Члан 11.
На зах тев де ви зног ште ди ше, бан ка из чла на 8. став 1. ове 

уред бе на осно ву до ку мен та ци је из чла на 17. став 2. За ко на, отва-
ра за де ви зног ште ди шу вла снич ки ра чун хар ти ја од вред но сти у 
Цен трал ном ре ги стру, као и на мен ски де ви зни ра чун на ко ји се, у 
ро ко ви ма до спе ћа, пре но се сред ства у ви си ни до спе ле ра те. 

Ако де ви зни ште ди ша има де ви зну штед њу по ло же ну код ви-
ше ба на ка из чла на 8. став 1. ове уред бе, ра чу не из ста ва 1. овог 
чла на на ње гов зах тев отва ра јед на од тих ба на ка. 

Члан 12.
По из да ва њу по твр де о ста њу де ви зног штед ног уло га, од но-

сно по твр де о про ме ту де ви зног штед ног уло га, бан ка из чла на 8. 
ста ва 1. ове уред бе вр ши сма ње ње ста ња у ван би лан сним еви ден-
ци ја ма ко је су ус по ста вље не на осно ву За ко на о ре гу ли са њу јав ног 
ду га Са ве зне Ре пу бли ке Ју го сла ви је по осно ву де ви зне штед ње 
гра ђа на („Слу жбе ни лист СРЈ”, број 36/02 и „Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 80/04  – УС, 101/05  – др. за кон и 108/16).

V. НА ЧИН УПИ СА И ИС ПЛА ТА АМОР ТИ ЗА ЦИ О НИХ  
ОБ ВЕ ЗНИ ЦА

Члан 13.
Упис еми си је амор ти за ци о них об ве зни ца на еми си о ни ра чун 

Ре пу бли ке Ср би је вр ши се на осно ву ак та Вла де о из да ва њу об-
ве зни ца Ре пу бли ке Ср би је, а пре нос на вла снич ке ра чу не хар ти-
ја од вред но сти ли ца ко ја су оства ри ла правo на ис пла ту де ви зне 
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штед ње, од но сно пра во на амор ти за ци о не об ве зни це, у Цен трал ни 
ре ги стар, на осно ву по да та ка о тим ли ци ма ко је Упра ва до ста вља 
Цен трал ном ре ги стру. 

Да ном упи са амор ти за ци о них об ве зни ца из ста ва 1. овог чла-
на у Цен трал ни ре ги стар, ли ца из ста ва 1. овог чла на по ста ју за ко-
ни ти има о ци амор ти за ци о них об ве зни ца.

Члан 14.
Ис пла та ра та у ро ку до спе ћа у скла ду са чла ном 5. За ко на, 

вр ши се на зах тев Упра ве, пре ко Цен трал ног ре ги стра.
У ро ку до спе ћа ра та у скла ду са чла ном 5. За ко на, Упра ва вр-

ши упла ту нов ча них сред ста ва на де ви зни ра чун Цен трал ног ре ги-
стра код На род не бан ке Ср би је.

Цен трал ни ре ги стар пре но си нов ча на сред ства на ра чу не 
ба на ка код ко јих су за ко ни ти има о ци амор ти за ци о них об ве зни ца 
отво ри ли ра чу не у скла ду са чла ном 11. ове уред бе, а ко је вр ше 
пре нос тих сред ста ва на на мен ске де ви зне ра чу не за ко ни тих има-
ла ца амор ти за ци о них об ве зни ца. 

За ко ни ти има лац амор ти за ци о них об ве зни ца ко ји је упи сан 
у Цен трал ни ре ги стар на кон до спе ћа јед не или ви ше ра та, оба ве-
шта ва Упра ву о отво ре ним ра чу ни ма из чла на 11. ове уред бе.

У слу ча ју из ста ва 4. овог чла на, ис пла ту ра та до спе лих до 
упи са у Цен трал ни ре ги стар вр ши Упра ва пре но сом сред ста ва на 
нов ча ни ра чун за ко ни тог има о ца амор ти за ци о них об ве зни ца у ро-
ку од 60 да на од да на при је ма оба ве ште ња из ста ва 4. овог чла на.

VI. ИЗ ВЕ ШТА ВА ЊА

Члан 15.
Ра ди пре но са сред ста ва из чла на 14. став 5. ове уред бе, бан-

ка из чла на 8. став 1. ове уред бе ду жна је да оба ве сти Упра ву о 
отво ре ним ра чу ни ма из чла на 14. став 4. ове уред бе са на во ђе њем 
по да та ка о вла сни ку ра чу на, бро је ви ма ра чу на и да ту ми ма њи хо-
вог отва ра ња, до пе тог да на у ме се цу за прет ход ни ме сец, по чев од 
ок то бра 2018. го ди не.

Члан 16.
О под не тим при ја ва ма по тра жи ва ња, утвр ђе ним и оспо ре ним 

пра ви ма на ис пла ту де ви зне штед ње Упра ва из ве шта ва Вла ду нај-
ма ње два пу та го ди шње. 

VII. ЗА ВР ШНА ОД РЕД БА

Члан 17.
Ова уред ба сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва-

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

05 број 110-796/2017-3
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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342
На осно ву чла на 148. став 5. За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 6/16) и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди („Слу-
жбе ни гла сник РС”, број 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14), 

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о ме ри ли ма за рас по ред ру ко во де ћих рад них ме ста  
по ли циј ских слу жбе ни ка

I. УВОД НА ОД РЕД БА

Члан 1.
Овом уред бом утвр ђу ју се ме ри ла за рас по ред ру ко во де ћих рад-

них ме ста стра те шког, ви со ког, сред њег и опе ра тив ног ни воа у Ми ни-
стар ству уну тра шњих по сло ва (у да љем тек сту: Ми ни стар ство). 

II. МЕ РИ ЛА ЗА РАС ПО РЕД РУ КО ВО ДЕ ЋИХ РАД НИХ МЕ СТА

Члан 2.
Ме ри ла за рас по ред ру ко во де ћих рад них ме ста по ли циј ских 

слу жбе ни ка jeсу:
1) сло же ност по сло ва;
2) по слов на ко му ни ка ци ја;
3) обра зо ва ње; 
4) чин/зва ње; 
5) сте пен од го вор но сти и овла шће ња за до но ше ње од лу ка; 
6) сте пен са мо стал но сти у ра ду. 

Члан 3.
При ме ном ме ри ла из чла на 2. ове уред бе вр ши се раз вр ста ва-

ње ру ко во де ћих рад них ме ста по ни во и ма ру ко во ђе ња.

III. ДЕ ФИ НИ ЦИ ЈЕ МЕ РИ ЛА

Члан 4.
Де фи ни ци је ме ри ла за рас по ред ру ко во де ћих рад них ме ста 

је су: 
1) сло же ност по сло ва  – пред ста вља ка рак те ри сти ку рад ног 

ме ста ко јом се из ра жа ва сло же ност по сло ва, по сту па ка и ме то да 
ра да, сте пен кре а тив но сти и зна ња при ли ком пла ни ра ња, ор га ни-
зо ва ња, во ђе ња и кон тро ле из вр ша ва ња за да та ка, обим оства ри-
ва ња без бед но сне за шти те, као и при ме на и раз вој но вих ме то да 
ра да и упра вља ње про ме на ма; 

2) по слов на ко му ни ка ци ја  – пред ста вља са рад њу и кон так те 
од ре ђе ног ни воа, вр сте и уче ста ло сти са ор га ни ма и су бјек ти ма 
из ван Ми ни стар ства и ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма уну тар Ми ни-
стар ства у свр ху по сти за ња за ко ни тог ци ља, од но сно из вр ша ва ња 
за јед нич ких по сло ва и за да та ка; 

3) обра зо ва ње  – об у хва та сте че ни ни во, од но сно сте пен обра-
зо ва ња, као и сте че но струч но зна ње кроз за вр ше не об ли ке струч-
ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња, а ко ји су про пи са ни по себ ним 
про пи си ма; 

4) чин/зва ње  – пре ма по сло ви ма рад ног ме ста од ре ђу је ме-
сто/по зи ци ју у струк ту ри ру ко во де ћих рад них ме ста, на на чин од-
ре ђен овом уред бом; 

5) сте пен од го вор но сти и овла шће ња за до но ше ње од лу ка  – 
из ра жа ва ни во ути ца ја од лу ка на оба вља ње по сло ва и за да та ка и 
оства ри ва ње ци ље ва ор га ни за ци је, као и од го вор ност за соп стве ни 
рад, ре зул та те, ре сур се ко ји ма упра вља и рад ор га ни за ци о не је ди-
ни це ко јом ру ко во ди;

6) сте пен са мо стал но сти у ра ду  – из ра жа ва сте пен ауто но ми је у 
ра ду и од лу чи ва њу, ко ји се огле да у то ме ко ли ко се по сао вр ши пре ма 
усме ре њи ма и упут стви ма не по сред но ви шег ру ко во ди о ца, као и оби-
мом над зо ра по треб ним за оба вља ње по сло ва од ре ђе ног рад ног ме ста.

IV. РАС ПО РЕД РУ КО ВО ДЕ ЋИХ РАД НИХ МЕ СТА

Ру ко во де ћа рад на ме ста стра те шког ни воа

Члан 5.
Ме ри ла за рас по ред ру ко во де ћих рад них ме ста стра те шког 

ни воа је су:

1) сло же ност по сло ва  – оба вља ње нај сло же ни јих по сло ва ко-
ји под ра зу ме ва ју пла ни ра ње, спро во ђе ње, усме ра ва ње и кон тро лу 
оства ри ва ња стра те шких ци ље ва Ми ни стар ства од ши рег дру штве-
ног и на ци о нал ног ин те ре са, до но ше ње до ку ме на та и од лу ка од 
стра те шког зна ча ја као и над зор над њи хо вом при ме ном, по сло ве 
ру ко во ђе ња и усме ра ва ња при из вр ша ва њу за да та ка, а у свр ху оства-
ри ва ња без бед но сне за шти те, од но сно дру гих уну тра шњих по сло ва; 

2) по слов на ко му ни ка ци ја  – сарадњa са стра ним и до ма ћим 
ор га ни ма и су бјек ти ма и ко ор ди на ци ја на стра те шком ни воу уну-
тар Ми ни стар ства у свр ху оства ри ва ња ци ље ва Ми ни стар ства и 
из вр ша ва ња за јед нич ких по сло ва и за да та ка са дру гим др жав ним 
ор га ни ма;

3) обра зо ва ње  – дру ги сте пен ви со ког обра зо ва ња, сте че но 
струч но зна ње кроз за вр ше не об ли ке струч ног оспо со бља ва ња и 
уса вр ша ва ња, ко ји су про пи са ни по себ ним про пи си ма;

4) чин/зва ње  – пу ков ник по ли ци је, ге не рал по ли ци је/ви ши 
по ли циј ски са вет ник и глав ни по ли циј ски са вет ник/пот пу ков ник 
ва тро га сац и пу ков ник ва тро га сац; 

5) сте пен од го вор но сти и овла шће ња за до но ше ње од лу ка  – 
овла шћен је за до но ше ње и од го во ран за спро во ђе ње нај сло же ни-
јих од лу ка о стра те шким, ор га ни за ци о ним и струч ним пи та њи ма, 
ко је су усме ре не по ли ти ка ма, стра те ги ја ма и до ку мен ти ма у Ми-
ни стар ству, од го во ран је за ру ко во ђе ње, ко ор ди на ци ју, пра ће ње, 
ко ри шће ње ре сур са и ре зул та те ра да ор га ни за ци о не је ди ни це ко-
јом ру ко во ди; 

6) са мо стал ност у ра ду  – има пу ну са мо стал ност при ли ком 
до но ше ња од лу ка и ор га ни зо ва ња ра да, усме рен је по ли ти ка ма, 
стра те ги ја ма и до ку мен ти ма у Ми ни стар ству.

Ру ко во де ћа рад на ме ста ви со ког ни воа

Члан 6.
Ме ри ла за рас по ред ру ко во де ћих рад них ме ста ви со ког ни-

воа је су: 
1) сло же ност по сло ва  – оба вља ње ве о ма сло же них уну тра-

шњих по сло ва ко ји под ра зу ме ва ју са вре ме ни при ступ у пла ни-
ра њу и ре а ли за ци ји стра те шких и на њи ма за сно ва них дру гих 
ци ље ва ра да, пла ни ра ње и спро во ђе ње до ку ме на та и од лу ка од 
стра те шког зна ча ја, пра ће ње и из ве шта ва ње о њи хо вој при ме ни, 
по сло ве ру ко во ђе ња и ко ор ди ни ра ња при из вр ша ва њу ве о ма сло-
же них за да та ка у свр ху оства ри ва ња без бед но сне за шти те од но-
сно оба вља ња дру гих уну тра шњих по сло ва;

2) по слов на ко му ни ка ци ја  – сарадњa на ре ги о нал ном, а по 
одо бре њу и на ви шем ни воу са ор га ни ма и су бјек ти ма из ван Ми-
ни стар ства и ко ор ди на ци ја са ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма од го ва-
ра ју ћег ни воа уну тар Ми ни стар ства, ра ди оства ри ва ња утвр ђе них 
ци ље ва и из вр ша ва ња за јед нич ких по сло ва и за да та ка;

3) обра зо ва ње  – дру ги сте пен ви со ког обра зо ва ња, сте че но 
струч но зна ње кроз за вр ше не об ли ке струч ног оспо со бља ва ња и 
уса вр ша ва ња, ко ји су про пи са ни по себ ним про пи си ма;

4) чин/зва ње  – пот пу ков ник по ли ци је, пу ков ник по ли ци је, 
ге не рал по ли ци је/са мо стал ни по ли циј ски са вет ник, ви ши по ли-
циј ски са вет ник и глав ни по ли циј ски са вет ник/ма јор ва тро га сац, 
пот пу ков ник ва тро га сац и пу ков ник ва тро га сац;

5) сте пен од го вор но сти и овла шће ња за до но ше ње од лу ка 
 – овла шћен је за до но ше ње и од го во ран је за спро во ђе ње ве о ма 
сло же них од лу ка о пла ни ра њу и спро во ђе њу сло же них струч них и 
ор га ни за ци о них пи та ња и ак тив но сти, ко је су усме ре не стра те ги-
ја ма и до ку мен ти ма у Ми ни стар ству, од го во ран је за ру ко во ђе ње, 
ко ор ди на ци ју, пра ће ње, ко ри шће ње ре сур са и ре зул та те ра да ор га-
ни за ци о не је ди ни це ко јом ру ко во ди;

6) са мо стал ност у ра ду  – има са мо стал ност при ли ком до но-
ше ња од лу ка и ор га ни зо ва ња ра да, усме ре ну стра те ги ја ма и до ку-
мен ти ма у Ми ни стар ству, огра ни чен је упут стви ма ру ко во ди о ца 
стра те шког ни воа ру ко во ђе ња.

Ру ко во де ћа рад на ме ста сред њег ни воа

Члан 7.
Ме ри ла за рас по ред ру ко во де ћих рад них ме ста сред њег ни-

воа је су: 
1) сло же ност по сло ва  – оба вља ње сло же них уну тра шњих 

по сло ва ко ји су у над ле жно сти ор га ни за ци о не је ди ни це ко јом ру-
ко во ди, ко ји под ра зу ме ва ју струч ност, уче ство ва ње у пла ни ра њу, 
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спро во ђе ње и из ве шта ва ње о ре а ли за ци ји по сло ва и ак тив но сти, 
по сло ви ру ко во ђе ња и ко ор ди ни ра ња при из вр ша ва њу сло же них 
за да та ка у свр ху оства ри ва ња без бед но сне за шти те од но сно оба-
вља ња дру гих уну тра шњих по сло ва;

2) по слов на ко му ни ка ци ја  – сарадњa на ло кал ном, а по одо-
бре њу и на ви шем ни воу са ор га ни ма и су бјек ти ма из ван Ми ни-
стар ства и ко ор ди на ци ја са ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма од го ва-
ра ју ћег ни воа уну тар Ми ни стар ства ра ди оства ри ва ња утвр ђе них 
ци ље ва и из вр ша ва ња за јед нич ких по сло ва и за да та ка;

3) обра зо ва ње  – дру ги сте пен ви со ког обра зо ва ња, сте че но 
струч но зна ње кроз за вр ше не об ли ке струч ног оспо со бља ва ња и 
уса вр ша ва ња, ко ји су про пи са ни по себ ним про пи си ма;

4) чин/зва ње  – ма јор по ли ци је, пот пу ков ник по ли ци је, пу ков-
ник по ли ци је/по ли циј ски са вет ник, са мо стал ни по ли циј ски са вет-
ник и ви ши по ли циј ски са вет ник/ка пе тан ва тро га сац, ма јор ва тро-
га сац и пот пу ков ник ва тро га сац; 

5) сте пен од го вор но сти и овла шће ња за до но ше ње од лу ка  – 
овла шћен је за до но ше ње и од го во ран је за спро во ђе ње сло же них 
од лу ка у ве зи са ре а ли за ци јом по ста вље них ци ље ва, у скла ду са 
утвр ђе ним пра ви ли ма, про це ду ра ма, смер ни ца ма и упут стви ма 
над ре ђе них ру ко во ди ла ца и од го во ран је за ру ко во ђе ње, ко ор ди на-
ци ју, пра ће ње ра да, ко ри шће ње ре сур са и ре зул та те ра да ор га ни за-
ци о не је ди ни це ко јом ру ко во ди; 

6) са мо стал ност у ра ду  – са мо ста лан је при ли ком ре а ли за ци-
је по ста вље них ци ље ва и до но ше ња од лу ка ор га ни за ци о не је ди-
ни це ко јом ру ко во ди, а у скла ду са упут стви ма ру ко во ди о ца ви со-
ког ни воа ру ко во ђе ња.

Ру ко во де ћа рад на ме ста опе ра тив ног  
ни воа 

Члан 8.
Ме ри ла за рас по ред ру ко во де ћих рад них ме ста опе ра тив ног 

ни воа је су: 
1) сло же ност по сло ва  – оба вља ње уме ре но сло же них уну тра-

шњих по сло ва као и струч них и са ве то дав них по сло ва ко ји под ра-
зу ме ва ју са вре ме ни при ступ у ра ду, из бор и при ме ну нај бо љих ме-
то да и ре ше ња у про це су ра да и оства ри ва ња по ста вље них ци ље ва, 
по сло ве ру ко во ђе ња, усме ра ва ња и пру жа ње струч не по мо ћи за по-
сле ни ма при из вр ша ва њу за да та ка, а у свр ху оства ри ва ња без бед-
но сне за шти те, од но сно оба вља ња дру гих уну тра шњих по сло ва;

2) по слов на ко му ни ка ци ја  – сарадњa на ло кал ном ни воу са 
ор га ни ма и су бјек ти ма из ван Ми ни стар ства и ко ор ди на ци ја са ор-
га ни за ци о ним је ди ни ца ма опе ра тив ног ни воа уну тар Ми ни стар-
ства ра ди оства ри ва ња утвр ђе них ци ље ва и из вр ша ва ња за јед нич-
ких по сло ва и за да та ка;

3) обра зо ва ње  – пр ви сте пен ви со ког обра зо ва ња, дру ги сте-
пен ви со ког обра зо ва ња, сте че но струч но зна ње кроз за вр ше не об-
ли ке струч ног оспо со бља ва ња и уса вр ша ва ња, ко ји су про пи са ни 
по себ ним про пи си ма;

4) чин/зва ње  – за став ник I кла се по ли ци је, пот по руч ник по-
ли ци је, ка пе тан по ли ци је, ма јор по ли ци је, пот пу ков ник по ли ци је/
по ли циј ски са рад ник, са мо стал ни по ли циј ски са рад ник, мла ђи по-
ли циј ски са вет ник, по ли циј ски са вет ник и са мо стал ни по ли циј ски 
са вет ник/за став ник ва тро га сац, за став ник I кла се ва тро га сац, по-
руч ник ва тро га сац, ка пе тан ва тро га сац и ма јор ва тро га сац; 

5) сте пен од го вор но сти и овла шће ња за до но ше ње од лу ка  – 
овла шћен је за до но ше ње и од го во ран је за спро во ђе ње уме ре но 
сло же них од лу ка у ве зи са ре а ли за ци јом опе ра тив них ци ље ва ор-
га ни за ци о не је ди ни це ко јом ру ко во ди, у скла ду са ин струк тив ним 
ак ти ма и упут стви ма не по сред но над ре ђе них ру ко во ди ла ца, од го-
во ран је за ру ко во ђе ње, ко ор ди на ци ју, пра ће ње ра да, ко ри шће ње 
ре сур са и ре зул та те ра да ор га ни за ци о не је ди ни це ко јом ру ко во ди; 

6) са мо стал ност у ра ду  – са мо ста лан је у ре а ли за ци ји по ста-
вље них ци ље ва ор га ни за ци о не је ди ни це ко јом ру ко во ди, огра ни чен 
смер ни ца ма и над зо ром ру ко во ди о ца сред њег ни воа ру ко во ђе ња. 

V. ПРЕ ЛА ЗНА И ЗА ВР ШНА ОД РЕД БА

Члан 9.
По ста вље на ли ца у Ми ни стар ству свр ста ва ју се у стра те шки 

ни во ру ко во ђе ња и на њих се не при ме њу ју ме ри ла утвр ђе на за 
рас по ред овом уред бом.

Члан 10.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

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

05 број 110-552/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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На осно ву чла на 146. став 6. За ко на о по ли ци ји („Слу жбе ни 

гла сник РС”, број 6/16) и чла на 42. став 1. За ко на о Вла ди („Слу-
жбе ни гла сник РС” бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14), 

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о струч ном оспо со бља ва њу при прав ни ка и по ла га њу 
струч ног ис пи та у Ми ни стар ству уну тра шњих  по сло ва

I. УВОД НА ОД РЕД БА

Члан 1.
Овом уред бом уре ђу је се на чин оспо со бља ва ња при прав ни ка, 

као и про грам, по сту пак и на чин полагањa струч ног ис пи та у Ми-
ни стар ству уну тра шњих по сло ва (у да љем тек сту: Ми ни стар ство).

II. ПРИ ПРАВ НИЧ КИ СТАЖ

Члан 2.
При прав ник је ли це ко је пр ви пут за сни ва рад ни од нос у 

стру ци или ли це ко је је за вр ши ло основ ну по ли циј ску обу ку и ко-
је се то ком при прав нич ког ста жа оспо со бља ва за са мо стал ни рад.

III. ОСПО СО БЉА ВА ЊЕ ПРИ ПРАВ НИ КА

Члан 3.
Струч но спо со бља ва ње при прав ни ка спро во ди се по про гра-

му струч ног оспо со бља ва ња, на на чин ко ји обез бе ђу је да се при-
прав ник, прак тич ним ра дом и уче њем под над зо ром, оспо со би за 
са мо стал но вр ше ње по сло ва рад ног ме ста на ко је је при мљен у 
рад ни од нос. 

Про грам прак тич ног ра да за оспо со бља ва ње при прав ни ка за 
са мо стал но оба вља ње по сло ва рад ног ме ста на ко је је при мљен 
са др жи: на чин из во ђе ња и над зор над спро во ђе њем прак тич ног 
ра да, по сло ве, од но сно обла сти ко је при прав ник тре ба да упо зна 
на по је ди ним рад ним ме сти ма, вре ме тра ја ња прак тич ног ра да 
на од ре ђе ним рад ним ме сти ма, као и упу ћи ва ње при прав ни ка на 
прак ти чан рад у од ре ђе не ор га ни за ци о не је ди ни це. 

Про гра мом струч ног оспо со бља ва ња при прав ни ка тре ба 
пред ви де ти да нај ма ње по ло ви ну при прав нич ког ста жа при прав-
ник про ве де на струч ној обу ци на по сло ви ма рад ног ме ста за чи је 
вр ше ње се оспо со бља ва. 

Члан 4.
За вре ме прак тич ног ра да, при прав ник је ду жан да во ди днев-

ник у ко ји, по ред ор га ни за ци о не је ди ни це у ко јој ра ди и по сло ва за 
ко је се оспо со бља ва, упи су је: ор га ни за ци о ну је ди ни цу у ко јој је на 
прак тич ном ра ду, по сло ве ко је оба вља, вре ме про ве де но на оба вља-
њу по сло ва, на чин оспо со бља ва ња, као и дру га ре ле вант на за па жа ња. 

При прав ник у днев ник еви ден ти ра из вр ше не по сло ве, као и 
вре ме и на чин вр ше ња тих по сло ва. 

Днев ник из ста ва 1. овог чла на ове ра ва слу жбе но ли це, од но-
сно мен тор под чи јим над зо ром се при прав ник оспо со бља ва и до 
окон ча ња при прав нич ког ста жа да је ми шље ње о оспо со бље но сти 
при прав ни ка. 

Оспо со бља ва ње при прав ни ка вр ши се пи сме ним и усме-
ним пу тем и прак тич ним ра дом, о че му се по да ци  еви ден ти ра ју 
у днев ни ку.
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Члан 5.
При прав ник ко ји сма тра да се ње го во оспо со бља ва ње не вр-

ши у скла ду са овом уред бом мо же за тра жи ти од ру ко во ди о ца ор-
га ни за ци о не је ди ни це у ко јој се струч но оспо со бља ва да пре ду зме 
од го ва ра ју ће ме ре у ци љу пра вил ног вр ше ња оспо со бља ва ња. 

Члан 6.
Струч но оспо со бља ва ње при прав ни ка за по ли циј ског слу-

жбе ни ка на рад ном ме сту по ли цај ца, на кон за вр ше не основ не по-
ли циј ске обу ке, ре а ли зу је се у под руч ним по ли циј ским упра ва ма 
под над зо ром по ли ца ја ца мен то ра и мен то ра-ко ор ди на то ра, у са-
рад њи са Цен тром за основ ну по ли циј ску обу ку, а у скла ду са про-
гра мом струч ног оспо со бља ва ња при прав ни ка.

Ор га ни за ци о на је ди ни ца над ле жна за људ ске ре сур се ор га-
ни зу је и ре а ли зу је обу ку по ли ца ја ца мен то ра и мен то ра-ко ор ди на-
то ра.

О струч ној оспо со бље но сти при прав ни ка за по ли циј ског 
слу жбе ни ка на рад ном ме сту по ли цај ца, во ди се До си је про фе си о-
нал ног раз во ја 2  – (ДПР2), ко ји са др жи: фор му ла ре за вред но ва ње 
струч не обу ке, из ве штај са струч не обу ке, план ак тив но сти, обра-
сце за са ве то ва ње и вред но ва ње оспо со бље но сти при прав ни ка по 
де лат но сти ма и на струч ном ис пи ту.

Члан 7.
Струч но оспо со бља ва ње при прав ни ка на оста лим рад ним 

ме сти ма, мо же се ре а ли зо ва ти под над зо ром мен то ра ко ји су об-
у че ни за мен тор ски рад, у ор га ни за ци о ним је ди ни ца ма за чи је се 
по тре бе при прав ни ци оспо со бља ва ју.

Ор га ни за ци о на је ди ни ца над ле жна за људ ске ре сур се ор га-
ни зу је и ре а ли зу је обу ку за по сле них за мен то ре ко ји ће ре а ли зо ва-
ти струч но оспо со бља ва ње при прав ни ка.

Про грам струч ног оспо со бља ва ња при прав ни ка  до но си ми-
ни стар уну тра шњих по сло ва (у да љем тек сту: ми ни стар), на пред-
лог ор га ни за ци о них је ди ни ца за чи је по тре бе се при прав ни ци 
оспо со бља ва ју.

IV. СТРУЧ НИ ИС ПИТ

Члан 8.
Струч ни ис пит за рад у Ми ни стар ству по ла жу при прав ни ци 

до окон ча ња при прав нич ког ста жа, као и дру ги за по сле ни (у да-
љем тек сту: кан ди да ти), под усло вом да има ју нај ма ње јед ну го ди-
ну рад ног ис ку ства са ви со ким обра зо ва њем дру гог сте пе на, де вет 
ме се ци са ви со ким обра зо ва њем пр вог сте пе на, од но сно шест ме-
се ци, са сред њим обра зо ва њем. 

Про грам струч ног ис пи та утвр ђу је се за од го ва ра ју ће обла-
сти и у оби му, у за ви сно сти од рад но  – прав ног ста ту са, сте че ног 
обра зо ва ња, рад ног ме ста, од но сно обла сти по сло ва на ко је је ли-
це при мље но у рад ни од нос и за ко је се оспо со бља ва за са мо ста-
лан рад. 

Про грам струч ног ис пи та са сто ји се од оп штег и по себ ног 
де ла, а обла сти ко је чи не са др жи ну ис пит них пред ме та на ве де не 
су у Про гра му струч ног ис пи та (При лог 1), ко ји је од штам пан у 
при ло гу ове уред бе и ко ји чи ни њен са став ни део.

Члан 9.
Кан ди дат ко ји је по ло жио струч ни ис пит про пи сан за сред-

ње обра зо ва ње, а у то ку ра да стек не ви со ко обра зо ва ње, ду жан је 
да по ла же струч ни ис пит про пи сан за ви со ко обра зо ва ње ако се 
пре ме шта или рас по ре ђу је на по сло ве за ко је је утвр ђен тај сте пен 
обра зо ва ња у ро ку од 60 да на од да на пре ме шта ја од но сно рас по-
ре ђи ва ња.

Кан ди дат ко ји је пред ко ми си јом обра зо ва ном од стра не дру-
гог др жав ног ор га на по ло жио про пи са ни др жав ни струч ни ис пит 
за рад у др жав ним ор га ни ма, по ла же до пун ски струч ни ис пит, од-
но сно раз ли ку из ме ђу ис пит них пред ме та ко је је по ло жио и ис пит-
них пред ме та пред ви ђе них овом уред бом. 

До пун ски струч ни ис пит ду жни су да по ла жу др жав ни слу-
жбе ни ци, уко ли ко су по ло жи ли струч ни ис пит по про гра му за др-
жав не слу жбе ни ке, на кон пре ме шта ја на рад но ме сто са ста ту сом 
по ли циј ског слу жбе ни ка.

Раз ли ка пред ме та из ст. 2. и 3. овог чла на утвр ђу је се ре ше-
њем ко јим се одо бра ва по ла га ње струч ног ис пи та.

Члан 10.
Кан ди да ти ко ји су при мље ни у рад ни од нос у Ми ни стар ству 

са од го ва ра ју ћим рад ним ис ку ством, а ни су по ло жи ли струч ни ис-
пит за рад у др жав ним ор га ни ма, по ла жу струч ни ис пит по про-
гра му за од го ва ра ју ћи сте пен обра зо ва ња на од ре ђе ном рад ном 
ме сту, а у скла ду са овом уред бом. 

V. ИС ПИТ НА КО МИ СИ ЈА ЗА ПО ЛА ГА ЊЕ СТРУЧ НОГ  
ИС ПИ ТА

Члан 11.
За спро во ђе ње струч ног ис пи та обра зу ју се Ис пит на ко ми си ја 

за по ла га ње струч ног ис пи та (у да љем тек сту: Ис пит на ко ми си ја).
Чла но ви Ис пит не ко ми си је мо гу би ти за по сле ни ко ји има ју ви-

со ко обра зо ва ње на сту ди ја ма дру гог сте пе на (ди плом ске ака дем ске 
сту ди је  – ма стер, спе ци ја ли стич ке ака дем ске сту ди је, спе ци ја ли стич-
ке стру ков не сту ди је), од но сно на основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од 
нај ма ње че ти ри го ди не и ко ји има ју нај ма ње се дам го ди на рад ног ис-
ку ства на по сло ви ма из обла сти из ко јих се пред мет по ла же.

Кан ди да те за чла но ве Ис пит не ко ми си је пред ла же ру ко во ди-
лац уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це Ми ни стар ства у ко јој се 
при мар но оба вља ју по сло ви из обла сти из ко јих се пред мет по ла же.

Струч но-ад ми ни стра тив не по сло ве за по тре бе Ко ми си је оба-
вља ју се кре та ри, ко ји има ју за ме ни ка.

Кан ди да те за се кре та ре Ис пит не ко ми си је пред ла же ру ко во-
ди лац ор га ни за ци о не је ди ни це над ле жне за спро во ђе ње и ор га ни-
за ци ју ис пит ног по ступ ка.

Чла но ве ко ми си је, пред сед ни ка, за ме ни ка пред сед ни ка из ре-
да чла но ва, ре ше њем име ну је ми ни стар, на две го ди не као и се-
кре та ре и њи хо ве за ме ни ке.

Пред сед ник Ис пит не ко ми си је име ну је се из ре да чла но ва 
Ис пит не ко ми си је ко ји су ру ко во ди о ци у Ми ни стар ству и има ју 
нај ма ње де сет го ди на рад ног ис ку ства у Ми ни стар ству.

Пред сед ник се ста ра о обез бе ђе њу усло ва за рад Ис пит не 
ко ми си је, на пред лог се кре та ра Ис пит не ко ми си је од ре ђу је чла-
на Ис пит не ко ми си је по сва ком по је ди нач ном тер ми ну по ла га ња 
струч ног ис пи та, ста ра се о не сме та ном оба вља њу струч ног ис-
пи та, од го во ран је за за ко ни то спро во ђе ње ис пи та, ускла ђу је при-
ме ну ис пит них кри те ри ју ма и на кон за вр шет ка по ла га ња јав но об-
ја вљу је ре зул та те ис пи ти ва ња и пот пи су је уве ре ња о по ло же ном 
струч ном ис пи ту. 

Ис пит на ко ми си ја до но си По слов ник о ра ду.

Члан 12.
Тер ми не по ла га ња струч ног ис пи та од ре ђу је ор га ни за ци о на 

је ди ни ца у се ди шту Ми ни стар ства над ле жна за по сло ве људ ских 
ре сур са.

VI. ПРО ГРАМ СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА

Члан 13.
Про грам струч ног ис пи та за кан ди да те са сте че ним ви со ким 

обра зо ва њем са др жи сле де ће ис пит не пред ме те:
ОП ШТИ ДЕО:
1) Устав но уре ђе ње;
2) Уста вом утвр ђе на људ ска и ма њин ска пра ва и прин ци пи 

род не рав но прав но сти; 
3) Осно ви си сте ма Европ ске уни је;
4) Си стем др жав не упра ве;
5) Рад но за ко но дав ство;
6) Кан це ла риј ско по сло ва ње;
7) Управ ни по сту пак и управ ни спор.
ПО СЕБ НИ ДЕО:
1) Пре кр шај но пра во;
2) Кри вич но пра во и кри вич ни по сту пак;
3) Кри ми на ли сти ка;
4) Ор га ни за ци ја и над ле жност Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва и по ли циј ска овла шће ња.

Члан 14.
Про грам струч ног ис пи та за кан ди да те са сте че ним сред њим 

обра зо ва њем са др жи сле де ће ис пит не пред ме те:
ОП ШТИ ДЕО:
1) Осно ви си сте ма др жав не упра ве, устав ног уре ђе ња и 

прин ци пи род не рав но прав но сти;
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2) Осно ви си сте ма Европ ске уни је;
3) Кан це ла риј ско по сло ва ње;
4) Осно ви си сте ма рад них од но са и рад ни од но си у ор га ни ма 

др жав не упра ве;
5) Управ ни по сту пак.
ПО СЕБ НИ ДЕО:
1) Ор га ни за ци ја и над ле жност Ми ни стар ства уну тра шњих 

по сло ва и по ли циј ска овла шће ња.

Члан 15.
Кан ди да ти ко ји се оспо со бља ва ју за оба вља ње по сло ва на 

рад ним ме сти ма у ста ту су др жав них слу жбе ни ка или су при мље-
ни, рас по ре ђе ни, од но сно  пре ме ште ни на  на ве де на рад на ме ста 
по ла жу струч ни ис пит по про гра му ко ји са др жи ис пит не пред ме те 
из оп штег де ла про гра ма струч ног ис пи та. 

VII. ПРИ ЈА ВА ЗА ПО ЛА ГА ЊЕ СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА

Члан 16.
Кан ди дат под но си при ја ву за по ла га ње струч ног, од но сно до-

пун ског струч ног ис пи та, а над ле жна слу жба ор га ни за ци о не је ди-
ни це где кан ди дат оба вља по сло ве и за дат ке, уз при ја ву, до ста вља 
и по треб ну до ку мен та ци ју над ле жној ор га ни за ци о ној је ди ни ци 
ми ни стар ства ко ја се ба ви ор га ни за ци јом и спро во ђе њем по ступ ка 
по ла га ња струч них ис пи та, нај ка сни је 60 да на пре ис те ка при прав-
нич ког ста жа, од но сно ис те ка ро ка за по ла га ње струч ног ис пи та. 

Уз при ја ву из ста ва 1. овог чла на до ста вља се:
1) ре ше ње ко јим је кан ди дат оба ве зан на по ла га ње струч ног 

ис пи та;
2) ко пи ја ди пло ме о за вр ше ном сте пе ну обра зо ва ња за ко ји 

кан ди дат по ла же струч ни ис пит;
3) оце на оспо со бље но сти  за при прав ни ке;
4) фо то ко пи ја лич не кар те.
При ја ва за по ла га ње струч ног ис пи та (Обра зац 1.) од штам-

пан је у при ло гу  ове  уред бе и чи ни њен са став ни део.

Члан 17.
По при је му при ја ве, над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца од-

ре ђу је, по ла зе ћи од по сло ва рад ног ме ста на ко је је кан ди дат рас-
по ре ђен или на ко је се рас по ре ђу је и сте пе на обра зо ва ња, ис пит не 
пред ме те за по ла га ње струч ног ис пи та кан ди да та и да тум по ла га ња 
струч ног ис пи та, о че му до но си ре ше ње и оба ве шта ва кан ди да та.

Да тум по ла га ња струч ног ис пи та не мо же би ти од ре ђен на-
кон да на окон ча ња при прав нич ког ста жа, а ни ра ни је од 15 да на од 
да на до но ше ња ре ше ња.

Над ле жна ор га ни за ци о на је ди ни ца из ста ва 1. овог чла на, мо-
же од ло жи ти струч ни ис пит, у слу ча ју при вре ме не спре че но сти за 
рад и у дру гим слу ча је ви ма оправ да ног од су ства са ра да, на зах тев 
кан ди да та ко ји о то ме под но си од го ва ра ју ће до ка зе.

VI II. НА ЧИН ПО ЛА ГА ЊА СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА

Члан 18.
На струч ном ис пи ту утвр ђу је се струч на оспо со бље ност кан-

ди да та за са мо стал но оба вља ње по сло ва у Ми ни стар ству.
Струч на оспо со бље ност кан ди да та про ве ра ва се пи сме ним и 

усме ним ис пи ти ва њем.
Пре по чет ка по ла га ња струч ног ис пи та се кре тар, уви дом у 

лич ну кар ту, или дру гу ис пра ву, утвр ђу је иден ти тет кан ди да та. 

1) Пи сме ни део ис пи та

Члан 19. 
Пи сме но ис пи ти ва ње кан ди да та об у хва та обла сти пред ви ђе-

не про гра мом струч ног, од но сно до пун ског струч ног ис пи та у ви-
ду пи сме ног за дат ка ко ји при пре ма члан ис пит не ко ми си је, ис пи-
ти вач из обла сти из ко је се по ла же пи сме ни део ис пи та. 

Са ста вља ње пи сме ног за дат ка Ис пит на ко ми си ја за сни ва на 
кон крет ним за да ци ма и по сло ви ма за ко је се кан ди дат оспо со бља-
вао у то ку при прав нич ког ста жа за рад но ме сто на ко је је при мљен 
у рад ни од нос, од но сно пре ме штен или рас по ре ђен. 

Пи сме ни за да так са сто ји се од из ра де од ре ђе ног ак та, управ-
ног или дру гог по је ди нач ног ак та, за пи сни ка, кри вич не при ја ве 
или дру гог, за кон крет но рад но ме сто, од го ва ра ју ћег ак та, из јед-
не од обла сти пред ви ђе не про гра мом струч ног, од но сно до пун ског 
струч ног ис пи та.

Са ста вља ње пи сме ног ра да тра је нај ду же два ча са.
У то ку са ста вља ња пи сме ног ра да кан ди дат се мо же слу жи-

ти про пи си ма, без ко мен та ра, од но сно об ја шње ња, као и дру гом 
од го ва ра ју ћом ли те ра ту ром уз до зво лу чла но ва ис пит не ко ми си је.

Пи сме ном де лу ис пи та оба ве зно при су ству је се кре тар.

Члан 20.
Пи сме ни рад кан ди да та оце њу је члан Ис пит не ко ми си је ко ји 

је од ре ђен за област из ко је је би ла те ма пи сме ног ра да и то оце-
ном „по ло жио” или „ни је по ло жио”. 

Кан ди дат ко ји је на пи сме ном де лу ис пи та оце њен оце ном 
„ни је по ло жио” не мо же при сту пи ти усме ном де лу ис пи та и упу-
ти ће се на  по нов но по ла га ње струч ног ис пи та у це ли ни. 

2) Усме ни део ис пи та

Члан 21.
Усме ни део струч ног ис пи та је ја ван, а ис пи ти ва ње, се по 

пра ви лу, вр ши у то ку јед ног рад ног да на. 
Усме но ис пи ти ва ње са сто ји се од по ла га ња ис пит них пред-

ме та пред чла ном Ис пит не ко ми си је име но ва ним за од ре ђе ни 
пред мет.

По ка за но зна ње кан ди да та на усме ном ис пи ту оце њу је члан 
Ис пит не ко ми си је за сва ки ис пит ни пред мет оце ном „по ло жио” 
или „ни је по ло жио”.

3) Оце на кан ди да та

Члан 22.
Ко на чан успех кан ди да та на струч ном ис пи ту оце њу је Ис-

пит на ко ми си ја са оце ном „по ло жио” и „ни је по ло жио”.
Пред сед ник ко ми си је јав но са оп шта ва кан ди да ту оце ну ко-

нач ног успе ха на ис пи ту, а ако кан ди дат ни је при су тан пи сме но га 
оба ве шта ва. 

4) По нов но по ла га ње ис пи та

Члан 23.
Ако кан ди дат не по ло жи је дан или два ис пит на пред ме та 

упу ћу је се на по прав но по ла га ње струч ног ис пи та из тих ис пит-
них пред ме та.

Кан ди дат ко ји не по ло жи три или ви ше ис пит них пред ме та 
упу ћу је се на по нов но по ла га ње струч ног ис пи та у це ли ни.

По прав но, од но сно по нов но по ла га ње ис пи та, мо же се спро-
ве сти са мо је дан пут, у ро ку од нај ма ње 7 (се дам), а нај ви ше 45 
(че тр де сет пет) да на од да на пр вог по ла га ња ис пи та, осим ако кан-
ди да ту не ис ти че при прав нич ки стаж.

Кан ди дат ко ји не за до во љи на по прав ном, од но сно по нов ном 
по ла га њу струч ног ис пи та ни је по ло жио струч ни ис пит.

Ако кан ди дат не при сту пи по нов ном по ла га њу струч ног ис-
пи та или не при сту пи од ло же ном по ла га њу струч ног ис пи та, сма-
тра ће се да ис пит ни је по ло жио, осим у слу ча је ви ма пред ви ђе ним 
у чла ну 26. ове уред бе. 

5) За пи сник о по ла га њу струч ног ис пи та

Члан 24.
О то ку струч ног ис пи та во ди се За пи сник о по ла га њу струч-

ног ис пи та (Обра зац 2.), ко ји је од штам пан у при ло гу ове уредбe и 
ко ји чи ни њен са став ни део.

За пи сник из ста ва 1. овог чла на во ди се кре тар ко ми си је, а 
пот пи су ју га пред сед ник, чла но ви и се кре тар,  у скла ду са По слов-
ни ком о ра ду Ис пит не ко ми си је.

6) Од ла га ње и од у ста нак од по ла га ња струч ног ис пи та 

Члан 25.
Ко ми си ја мо же, на пи са ни и обра зло жен зах тев кан ди да та, 

од ло жи ти по ла га ње струч ног ис пи та, због бо ле сти кан ди да та или 
дру гих оправ да них раз ло га.

Члан 26.
Кан ди дат ко ји пре по чет ка по ла га ња струч ног ис пи та из ја-

ви да од у ста је од по ла га ња струч ног ис пи та, или кан ди дат ко ји не 
пре да пи сме ни рад, сма тра ће се да ни је по ло жио струч ни ис пит.
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7) Уве ре ње о по ло же ном струч ном ис пи ту

Члан 27.
Уве ре ње о по ло же ном струч ном ис пи ту по про гра му за ви со-

ко обра зо ва ње (Обра зац 3.) и Уве ре ња о по ло же ном струч ном ис-
пи ту по про гра му за сред ње обра зо ва ње (Обра зац 4.) од штам па ни 
су у при ло гу ове уредбe и чи не њен са став ни део. 

Уве ре ња из ста ва 1. овог чла на из да ју се у три при мер ка од 
ко јих се је дан при ме рак уру чу је ли цу ко је је по ло жи ло ис пит, дру-
ги оста је у ка дров ској еви ден ци ји Ми ни стар ства, а тре ћи за др жа ва 
ор га ни за ци о на је ди ни ца над ле жна за спро во ђе ње по ступ ка по ла-
га ња струч ног ис пи та.

8) Тро шко ви по ла га ња струч ног ис пи та 

Члан 28.
Тро шко ве по ла га ња струч ног ис пи та, тро шко ве по прав ног 

ис пи та као и тро шко ве по нов ног по ла га ња  струч ног ис пи та сно си 
Ми ни стар ство.

Чла но ви ма Ис пит не ко ми си је при па да на кна да за рад у Ис-
пит ној ко ми си ји.

Ви си на на кна де за рад у Ис пит ној ко ми си ји од ре ђу је се ак-
том о име но ва њу Ис пит не ко ми си је.

IX. ПРЕ ЛА ЗНА И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ

Члан 29.
По ступ ци ко ји су за по че ти, а ни су окон ча ни до да на сту па ња 

на сна гу ове уред бе, окон ча ће се при ме ном од ред би Пра вил ни ка о 
струч ним ис пи ти ма за по сле них у Ми ни стар ству уну тра шњих по-
сло ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 100/11 и 108/13).

Члан 30.
Да ном сту па ња на сна гу ове уред бе пре ста је да ва жи Пра-

вил ник о струч ним ис пи ти ма за по сле них у Ми ни стар ству уну тра-
шњих по сло ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 100/11 и 108/13).

Члан 31.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

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

05 број 110-597/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

При лог 1.

ПРО ГРАМ СТРУЧ НОГ ИС ПИ ТА

ЗА КАН ДИ ДА ТЕ СА ВИ СО КИМ ОБРА ЗО ВА ЊЕМ

1. Устав но уре ђе ње

По јам и ма те ри ја Уста ва; По че ци и раз вој устав но сти у Ср-
би ји до 1918.го ди не; Устав ни раз вој Ср би је у пр вој Ју го сло вен ској 
др жа ви; Устав ни раз вој и рас пад дру ге Ју го сла ви је; Устав ни Ре-
пу бли ке Ср би је из 1990. Го ди не; Устав Са ве зне Ре пу бли ке Ју го-
сла ви је из 1992. Го ди не; Др жав на за јед ни ца Ср би ја и Цр на Го ра; 
Устав на пре ам бу ла; На че ла Уста ва; Гра ђан ска (на род на) су ве ре-
ност;  Вла да ви на пра ва; По де ла вла сти; По ли тич ки плу ра ли зам; 
За бра на су ко ба ин те ре са и све тов ност др жа ве; По кра јин ска ауто-
но ми ја и ло кал на са мо у пра ва; Еко ном ско уре ђе ње и јав не фи нан-
си је; По ло жај и над ле жно сти На род не скуп шти не; Са став На род не 
скуп шти не  – из бор и тра ја ње ман да та на род них по сла ни ка; Иму-
ни тет на род ног по сла ни ка; На чин ра да и од лу чи ва ња у На род ној 
скуп шти ни и пра во пред ла га ња за ко на; Ре фе рен дум; Рас пу шта ње 
Скуп шти не; По ло жај и над ле жно сти пред сед ни ка Ре пу бли ке; Из-
бор, ман дат и пре ста нак ман да та пред сед ни ка Ре пу бли ке; По ло-
жај, са став, над ле жно сти и од го вор ност Вла де; Из бор и тра ја ње 
ман да та Вла де; Ин тер пе ла ци ја; Гла са ње о не по ве ре њу Вла ди или 
чла ну Вла де; Гла са ње о по ве ре њу Вла ди; Остав ка пред сед ни-
ка Вла де и раз ре ше ње и остав ка чла на Вла де; Устав ни по ло жај 

др жав не упра ве; Устав ни по ло жај за штит ни ка гра ђа на; Вој ска Ср-
би је; Су до ви  – по јам и на че ла о су до ви ма; Вр хов ни ка са ци о ни суд; 
Вр сте су до ва  – суд ски си стем; Из бор су ди ја и пре ста нак су диј ске 
функ ци је пре ма Уста ву Ре пу бли ке Ср би је; Ви со ки са вет суд ства; 
По јам Јав ног ту жи ла штва и из бор и по ло жај Ре пу блич ког јав ног 
ту жи о ца; Јав ни ту жи о ци и за ме ни ци јав ног ту жи о ца; Си стем од-
го вор но сти у Јав ном ту жи ла штву; Др жав но ве ће ту жи ла ца; Устав-
ни суд - по ло жај и над ле жно сти; По сту пак, оце не устав но сти и 
за ко ни то сти и устав на жал ба; Са став Устав ног су да и пре ста нак 
ду жно сти су ди је Устав ног су да; Устав не осно ве те ри то ри јал не ор-
га ни за ци је Ре пу бли ке Ср би је; Ауто ном не по кра ји не, по ло жај и 
над ле жно сти; Фи нан сиј ска ауто но ми ја и прав ни ак ти ауто ном не 
по кра ји не; Ло кал на са мо у пра ва  – по јам и по ло жај по Уста ву Ре пу-
бли ке Ср би је; Над ле жно сти је ди ни це ло кал не са мо у пра ве; Прав ни 
ак ти и ор га ни је ди ни це ло кал не са мо у пра ве; Над зор над ра дом оп-
шти не и за шти та ло кал не са мо у пра ве; Фи нан си ра ње ло кал не са-
мо у пра ве; Ме сна са мо у пра ва; Ло кал ни из бо ри; Хи је рар хи ја прав-
них ака та; Об ја вљи ва ње за ко на и дру гих прав них ака та, за бра на 
њи хо вог по врат ног деј ства и је зик по ступ ка; Ван ред но ста ње; Рат-
но ста ње; Про ме на Уста ва.

Спре ча ва ње су ко ба ин те ре са при вр ше њу јав них функ ци ја; 
Вр сте су ко ба ин те ре са у вр ше њу јав не функ ци је; За бра на вр ше-
ња дру ге јав не функ ци је; Вр ше ње функ ци ја у по ли тич кој стран ци, 
од но сно по ли тич ком су бјек ту; Оба вља ње дру гог по сла или де лат-
но сти; Оба вља ње дру гог по сла или де лат но сти у вре ме сту па ња 
на јав ну функ ци ју; Оба ве за при ја вљи ва ња о по сто ја њу су ко ба ин-
те ре са; За бра на осни ва ња при вред ног дру штва или јав не слу жбе 
за вре ме вр ше ња јав не функ ци је; Члан ство у удру же њу и ор га ни-
ма удру же ња; Пре нос упра вљач ких пра ва за вре ме вр ше ња јав не 
функ ци је; За бра на за сни ва ња рад ног од но са или по слов не са рад-
ње по пре стан ку јав не функ ци је; Оба ве за при ја вљи ва ња имо ви не 
функ ци о не ра; По кло ни; План ин те гри те та; Пре вен ци ја ко руп ци је; 
Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је; Над ле жност Аген ци је за бор-
бу про тив ко руп ци је; Ор га ни Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци-
је; Од бор Аген ци је; ди рек тор.; Струч на слу жба Аген ци је за бор бу 
про тив ко руп ци је.

2. Уста вом утвр ђе на људ ска и ма њин ска пра ва и сло бо де  
и прин ци пи род не рав но прав но сти

Вр сте и ка рак те ри сти ке; зна чај са ста но ви шта рав но прав-
но сти и јед на ко сти гра ђа на и устав на за јам че ња; лич на сло бо да; 
ли ша ва ње сло бо де и при тва ра ње; по што ва ње људ ске лич но сти и 
за шти та пра ва у по ступ ку и у слу ча ју нео сно ва ног осу ђи ва ња или 
ли ша ва ња сло бо де; пра во на од бра ну; сло бо да кре та ња и на ста њи-
ва ња и ње на огра ни че ња; не по вре ди вост ста на и од сту па ња; не-
по вре ди вост тај не пи са ма и дру гих сред ста ва оп ште ња и од сту па-
ња; за шти та по да та ка о лич но сти; сло бо да збо ра и дру гог мир ног 
оку пља ња и ње на огра ни че ња; сло бо да по ли тич ког, син ди кал ног 
и дру гог удру жи ва ња и де ло ва ња и ње на огра ни че ња  – уоп ште и 
по себ но на при пад ни ке вој ске и по ли ци је; сло бо де из ра жа ва ња 
на ци о нал не при пад но сти и пра ва на ци о нал них ма њи на; пра ва на 
штрајк и огра ни че ња  – уоп ште но и по себ но у од но су на за по сле-
не у др жав ним ор га ни ма, при пад ни ке вој ске и по ли ци је; ду жно сти 
гра ђа на; сло бо де, пра ва и ду жно сти стра на ца у Ре пу бли ци Ср би ји. 

По јам, об ли ци и вр сте дис кри ми на ци је; за бра на дис кри ми-
на ци је  – прав ни оквир; ан ти ди скри ми на ци о ни ме ха ни зми; по јам 
род не рав но прав но сти; прав ни оквир за род ну рав но прав ност; 
зна чај род не рав но прав но сти; од нос род не рав но прав но сти и по-
сло ва без бед но сти; род ни сте ре о ти пи и пред ра су де; прав ни ме-
ха ни зми за шти те од род не дис кри ми на ци је и дис кри ми на ци је по 
осно ву по ла, сек су ал но зло ста вља ње и уз не ми ра ва ње.

3. Осно ви си сте ма Европ ске уни је

Спе ци фич но сти ЕУ као су бјек та у ме ђу на род ним од но си ма; 
Др жа ве чла ни це и др жа ве кан ди да ти за при јем у члан ство ЕУ; Ва-
не вроп ске зе мље и те ри то ри је ко је су при дру же не ЕУ. 

Исто ри јат раз во ја европ ских ин те гра ци о них про це са  – на-
ста нак европ ских за јед ни ца; Осни вач ки ак ти Европ ске уни је; Ре-
форм ски уго вор Европ ске уни је (Ли са бон ски уго вор); Осни вач ки 
уго во ри Европ ске уни је ко ји су на сна зи; По сту пак у ве зи са из-
ме на ма и до пу на ма уго во ра на ко ји ма се за сни ва Европ ска уни-
ја; Ор га ни Европ ске уни је; Де ло круг Европ ског са ве та; Де ло круг 
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Европ ског пар ла мен та; Де ло круг Са ве та Европ ске уни је (Са вет 
ми ни ста ра); Де ло круг Европ ске ко ми си је; Де ло круг Европ ске цен-
трал не бан ке; Де ло круг Европ ске ин ве сти ци о не бан ке; Де ло круг 
Ре ви зор ског су да; Над ле жност Европ ског су да прав де; За јед нич ке 
до дир не тач ке Европ ске уни је и Са ве та Евро пе као ре ги о нал них 
европ ских ор га ни за ци ја; По сту пак при пре ме про пи са Европ ске 
уни је; Уло га Ко ми те та стал них пред став ни ка у фа зи при пре ме 
про пи са; Уло га Еко ном ског и со ци јал ног ко ми те та и Ре ги о нал ног 
ко ми те та у по ступ ку при пре ма ња од лу ка; Уло га спе ци ја ли зо ва них 
ко ми те та у по ступ ку при пре ма ња од лу ка; Про це ду ре за до но ше ње 
про пи са Европ ске уни је; Уло га си сте ма по себ них те ла у по ступ-
ку из вр ше ња про пи са (ко ми то ло ги ја); Пра во ЕУ; При мар ни из во-
ри пра ва ЕУ. Се кун дар ни из во ри пра ва ЕУ. Про пи си и дру ги ак ти 
ко је до но се ор га ни ЕУ; При ме на пра ва ЕУ и уло га Европ ског су да 
прав де; Прав не те ко ви не За јед ни це; Струк ту ра ЕУ (обла сти и пи-
та ња о ко ји ма се од лу чу је, од но сно утвр ђу ју за јед нич ке по ли ти ке 
у ЕУ); Са др жи на тзв. Пр вог сту ба ЕУ; Са др жи на тзв. Дру гог сту ба 
ЕУ; Са др жи на тзв. Тре ћег сту ба ЕУ; Сти ца ње ста ту са при дру же не 
чла ни це (спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу и при вре ме-
ни  – пре ла зни спо ра зум); Кри те ри ју ми за при јем у члан ство ЕУ;  
По сту пак за сти ца ње ста ту са чла ни це ЕУ. 

На ци о нал на до ку мен та ко ји ма се уре ђу је про цес при сту па ња 
Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји; Фа зе у про це су при сту па ња; 
Ко ри шће ње ме ђу на род не по мо ћи.

4. Си стем др жав не упра ве

Из вр шна власт у Ре пу бли ци Ср би ји; Са став Вла де и по ло-
жај чла но ва Вла де; По јам др жав не упра ве и вр сте ор га на др жав не 
упра ве; На че ла на ко ји ма се за сни ва рад ор га на др жав не упра ве; 
По сло ви др жав не упра ве; Про пи си ко је до но се ор га ни др жав не 
упра ве; Ру ко во ђе ње ра дом ор га на др жав не упра ве и струк ту ра 
ру ко во ђе ња; Уну тра шње уре ђе ње ор га на др жав не упра ве; Пра-
вил ник о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста 
у ор га ну; Управ ни окру зи; Уну тра шњи над зор; Управ на ин спек-
ци ја; Ин спек циј ски над зор; По ве ра ва ње по сло ва др жав не упра ве; 
Су коб над ле жно сти, ре ша ва ње о жал би, из у зе ће; Од но си ор га на 
др жав не упра ве са Вла дом; Уре ђе ње Вла де (Ге не рал ни се кре та ри-
јат Вла де; Слу жбе Вла де; Рад на те ла Вла де; Ка би нет пред сед ни ка 
Вла де и Ка би нет пот пред сед ни ка Вла де); Про пи си и дру ги ак ти 
ко је до но си Вла да; Ме ђу соб ни од но си ор га на др жав не упра ве; Од-
нос ор га на др жав не упра ве са др жав ним и дру гим ор га ни ма; Јав-
ност ра да и од но си са гра ђа ни ма; По ве ре ник за ин фор ма ци је од 
јав ног зна ча ја и за шти ту по да та ка о лич но сти; Сло бо дан при ступ 
ин фор ма ци ја ма од јав ног зна ча ја; При ку пља ње и об ра да по да та ка 
о лич но сти; Пра ва ли ца и за шти та пра ва ли ца чи ји се по да ци при-
ку пља ју и об ра ђу ју; Огра ни че ње за шти те по да та ка о лич но сти; 
По сту пак пред над ле жним ор га ни ма за за шти ту по да та ка о лич но-
сти; Из но ше ње по да та ка из Ре пу бли ке Ср би је; Слу жбе на упо тре-
ба је зи ка и пи са ма; Јав не аген ци је; За штит ник гра ђа на; Прин ци пи 
до бре упра ве; По ве ре ник за за шти ту рав но прав но сти; Оп шта за-
бра на дис кри ми на ци је; Об ли ци дис кри ми на ци је; По себ ни слу ча-
је ви дис кри ми на ци је; Ор га ни оп шти не.

5. Рад но за ко но дав ство

Из во ри рад ног пра ва; ме ђу на род ни из во ри рад ног пра ва; 
уну тра шњи из во ри рад ног пра ва; ме ђу соб ни од нос за ко на, ко лек-
тив ног уго во ра, пра вил ни ка о ра ду и уго во ра о ра ду. 

Спе ци фич ност ра да у др жав ним ор га ни ма; основ на пра-
ви ла о др жав ним слу жбе ни ци ма (по јам др жав них слу жбе ни ка и 
по јам на ме ште ни ка; по сло да вац; при ме на оп штих про пи са о ра-
ду и по себ ног ко лек тив ног уго во ра; на че ла де ло ва ња др жав них 
слу жбе ни ка). Пра ва и ду жно сти др жав них слу жбе ни ка; Спре ча-
ва ње су ко ба ин те ре са; Вр сте рад них ме ста др жав них слу жбе ни-
ка; По пу ња ва ње сло бод них рад них ме ста (усло ви за за по сле ње; 
до пу ште ност и на чин по пу ња ва ња рад ног ме ста; тра ја ње рад ног 
од но са; проб ни рад; по пу ња ва ње по ло жа ја; пре ста нак ра да на 
по ло жа ју; по сле ди це пре стан ка ра да на по ло жа ју); Оце њи ва ње и 
на пре до ва ње др жав них слу жбе ни ка; Пре ме штај др жав них слу-
жбе ни ка због по тре бе ра да; Струч но уса вр ша ва ње и оспо со бља-
ва ње (струч но уса вр ша ва ње; до дат но обра зо ва ње; струч ни ис-
пит; струч но оспо со бља ва ње  – при прав ни штво); Од го вор ност 
др жав них слу жбе ни ка (ди сци плин ска од го вор ност, ди сци плин ске 

ка зне, ди сци плин ски по сту пак, уда ље ње с ра да, за ста ре лост;, од-
го вор ност за ште ту); Пре ста нак рад ног од но са; Пра ва др жав них 
слу жбе ни ка при про ме ни уре ђе ња др жав них ор га на; Од лу чи ва-
ње о пра ви ма и ду жно сти ма др жав них слу жбе ни ка (од лу чи ва ње 
у пр вом сте пе ну; жал бе не ко ми си је); Уре ђе ње ка дров ског си сте ма 
(ка дров ски план; Слу жба за упра вља ње ка дро ви ма; Цен трал на ка-
дров ска еви ден ци ја; Ви со ки слу жбе нич ки са вет); По себ на пра ви-
ла о на ме ште ни ци ма; Над ле жност управ не ин спек ци је; Пла те др-
жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка.

Рад ни од но си у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве; при јем у рад-
ни од нос; при прав ни ци; рас по ре ђи ва ње, пре у зи ма ње и упу ћи ва-
ње; ду жно сти за по сле них и по ста вље них ли ца; пла те; од го вор ност 
за по сле них и по ста вље них ли ца; пре ста нак рад ног од но са; оства-
ри ва ње и за шти та пра ва за по сле них и по ста вље них ли ца; над ле-
жност управ не ин спек ци је.

Оп шти про пи си о ра ду (За кон о ра ду); пра ва за по сле них; 
оба ве зе за по сле них и оба ве зе по сло дав ца; за бра на дис кри ми на ци-
је; За сни ва ње рад ног од но са (усло ви за за сни ва ње рад ног од но са; 
на чин за сни ва ња рад ног од но са; уго вор о ра ду; сту па ње на рад;). 
Вр сте рад ног од но са (рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме; рад ни 
од нос на од ре ђе но вре ме; проб ни рад; рад ни од нос за оба вља ње 
по сло ва са по ве ћа ним ри зи ком; рад ни од нос са не пу ним рад ним 
вре ме ном; при прав ни ци); Рад но вре ме (пу но рад но вре ме; не пу но 
рад но вре ме; скра ће но рад но вре ме; пре ко вре ме ни рад; рас по ред 
рад ног вре ме на; пре ра спо де ла рад ног вре ме на; ноћ ни рад и рад у 
сме на ма); Од мо ри и од су ства (од мор у то ку днев ног ра да; днев-
ни од мор; не дељ ни од мор; го ди шњи од мор; пла ће но и не пла ће но 
од су ство; ми ро ва ње рад ног од но са); За шти та за по сле них (оп шта 
за шти та; за шти та омла ди не; за шти та ма те рин ства; по ро диљ ско 
од су ство и од су ство са ра да ра ди не ге де те та; од су ство са ра да 
ра ди по себ не не ге де те та или дру ге осо бе; не пла ће но од су ство са 
ра да док де те не на вр ши три го ди не жи во та; за шти та ин ва ли да; 
за шти та лич них по да та ка; оба ве ште ње о при вре ме ној спре че но сти 
за рад); За ра да, на кна да за ра де и дру га при ма ња (за ра да; ми ни мал-
на за ра да; на кна да за ра де; на кна да тро шко ва; дру га при ма ња); Ви-
шак за по сле них; На кна да ште те; Уда ље ње за по сле ног са ра да; Из-
ме на уго во ра о ра ду (из ме на уго во ре них усло ва ра да; пре ме штај у 
дру го ме сто ра да; упу ћи ва ње на рад код дру гог по сло дав ца); Пре-
ста нак рад ног од но са (раз ло зи за пре ста нак рад ног од но са; спо-
ра зум ни пре ста нак рад ног од но са; от каз уго во ра о ра ду од стра не 
за по сле ног; от каз уго во ра о ра ду од стра не по сло дав ца; по себ на 
за шти та од от ка за уго во ра о ра ду; от ка зни рок и нов ча на на кна да; 
не за ко нит пре ста нак рад ног од но са); Оства ри ва ње и за шти та пра-
ва за по сле них (од лу чи ва ње о пра ви ма и оба ве за ма за по сле ног; за-
шти та по је ди нач них пра ва; ро ко ви за ста ре ло сти по тра жи ва ња из 
рад ног од но са); Рад ван рад ног од но са (при вре ме ни и по вре ме ни 
по сло ви; уго вор о де лу; уго вор о струч ном оспо со бља ва њу и уса-
вр ша ва њу; до пун ски рад;); Син ди кал но ор га ни зо ва ње за по сле них 
(син ди кат; ре пре зен та тив ност син ди ка та; утвр ђи ва ње ре пре зен та-
тив но сти син ди ка та; прав на и по слов на спо соб ност син ди ка та); 
Над ле жност ин спек ци је ра да.

Со ци јал но оси гу ра ње; пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње; 
оси гу ра ње за слу чај не за по сле но сти; здрав стве но оси гу ра ње.

6. Кан це ла риј ско по сло ва ње

Оп шта и основ на пи та ња кан це ла риј ског по сло ва ња: по јам 
кан це ла риј ског по сло ва ња; зна чај и уло га кан це ла риј ског по сло-
ва ња; про пи си ко ји ма је ре гу ли са но кан це ла риј ско по сло ва ње 
ор га на др жав не упра ве и при ме на про пи са; основ ни пој мо ви кан-
це ла риј ског по сло ва ња (под не сак; акт; при лог; пред мет; до си је; 
фа сци кла; ро ков ник; ре ги стра тур ски ма те ри јал; ар хив ска гра ђа; 
при јем на кан це ла ри ја; пи сар ни ца; ар хи ва; ар хив ски де по; про пи-
си и дру ги оп шти ак ти; ана ли тич ки ма те ри јал; ре ше ње). 

При ма ње по ште; не по сред но при ма ње под не са ка; по твр да о 
при је му под не ска; при јем по ште од дру гог ор га на др жав не упра-
ве; при јем по ште пре ко по штан ске слу жбе; отва ра ње и пре гле да-
ње по ште; отва ра ње и пре гле да ње обич не и пре по ру че не по ште; 
отва ра ње по шиљ ке ко ја пред ста вља др жав ну, вој ну или слу жбе ну 
тај ну; по сту па ње са ак ти ма и пред ме ти ма ко ји са др же тај не по-
дат ке и озна ку сте пе на тај но сти; по сту пак са ак ти ма ко ји под ле жу 
так си ра њу; при јем ни штам биљ. 

Рас по ре ђи ва ње по ште и кла си фи ка ци ја пред ме та по ма те ри-
ји; вр сте еви ден ци ја о пред ме ти ма; основ не еви ден ци је о ак ти ма 
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и пред ме ти ма; кар то те ка пред ме та; скра ће ни де ло вод ник; во ђе ње 
еви ден ци је пу тем ауто мат ске об ра де по да та ка; по моћ не еви ден ци-
је; по пис ака та; во ђе ње еви ден ци је по до си је и ма; еви ден ти ра ње 
ака та ко ји су од ре ђе ни као др жав на, вој на или слу жбе на тај на; по-
сту пак са не ре ше ним пред ме ти ма ис те ком го ди не  – пре за во ђе ње 
пред ме та; здру жи ва ње ака та; омот спи са; до ста вља ње ака та у рад; 
ро ков ник; раз во ђе ње ака та; от пре ма ње по ште; ар хи ви ра ње и чу ва-
ње пред ме та; ар хив ска књи га. 

По сло ви у не по сред ној ве зи са кан це ла риј ским по сло ва њем; 
слу жбе ни акт, об на вља ње (ре кон струк ци ја) пред ме та; пе ча ти и 
штам би љи; рас по ред рад них про сто ри ја, рад у рад ним про сто ри-
ја ма; при ма ње стра на ка; упо тре ба те ле фо на; де жур ство; над зор 
над при ме ном про пи са о кан це ла риј ском по сло ва њу; ове ра ва ње 
пот пи са, ру ко пи са и пре пи са; ад ми ни стра тив не так се; кан це ла-
риј ско по сло ва ње у су до ви ма; кан це ла риј ско по сло ва ње у јав ном 
ту жи ла штву; кан це ла риј ско по сло ва ње у ор га ни ма за во ђе ње пре-
кр шај ног по ступ ка; кан це ла риј ско по сло ва ње у уста но ва ма за из-
вр ше ње кри вич них санк ци ја.

7. Управ ни по сту пак и управ ни спор

По јам управ ног по ступ ка; По јам управ не ства ри; Вр сте 
управ ног по ступ ка: оп шти и по себ ни управ ни по сту пак. 

Основ на на че ла управ ног по ступ ка: на че ло за ко ни то сти и 
пред ви ди во сти, на че ло сра змер но сти, на че ло за шти те пра ва стра-
на ка и оства ри ва ње јав ног ин те ре са, на че ло по мо ћи стран ци, на-
че ло де ло твор но сти и еко но мич но сти по ступ ка, на че ло исти не и 
сло бод не оце не до ка за, пра во стран ке на из ја шње ње, на че ло са мо-
стал но сти, пра во на жал бу и при го вор, на че ло прав но сна жно сти 
ре ше ња, на че ло при сту па ин фор ма ци ја ма и за шти те по да та ка. 

Управ но по сту па ње; Управ ни акт: по јам и вр сте, по че так 
прав них деј ста ва управ ног ак та; Га рант ни акт: по јам га рант ног ак-
та, не до но ше ње управ ног ак та са гла сно га рант ном ак ту, за шти та 
ин те ре са; Управ ни уго вор: управ ни уго вор и ње го ва до зво ље ност, 
из ме на управ ног уго во ра због про ме ње них окол но сти, пра во ор-
га на да рас ки не уго вор, при го вор стран ке због не ис пу ње ња уго-
вор них оба ве за; Управ не рад ње: по јам управ не рад ње, при го вор 
про тив управ не рад ње, из да ва ње уве ре ња о чи ње ни ца ма о ко ји ма 
се во ди слу жбе на еви ден ци ја, из да ва ње уве ре ња о чи ње ни ца ма о 
ко ји ма се не во ди слу жбе на еви ден ци ја; Пру жа ње јав них услу га: 
по јам пру жа ња јав них услу га, при го вор пру жа о цу јав них услу га. 

Основ на пра ви ла по ступ ка; Уче сни ци у управ ном по ступ-
ку; Над ле жност ор га на: ствар на над ле жност, ме сна над ле жност, 
ме сна над ле жност ви ше ор га на, оба ве зност пра ви ла о ствар ној и 
ме сној над ле жно сти, по себ на огра ни че ња над ле жно сти, су коб 
над ле жно сти; Овла шће но слу жбе но ли це: овла шће но слу жбе но 
ли це и де ле га ци ја овла шће ња, из у зе ће овла шће ног слу жбе ног ли-
ца, од лу чи ва ње о из у зе ћу овла шће ног слу жбе ног ли ца; Са рад ња и 
слу жбе на по моћ: је дин стве но управ но ме сто, ме ђу на род на прав на 
по моћ; Стран ка у управ ном по ступ ку и ње но за сту па ње: стран ка 
у управ ном по ступ ку, об у ста вља ње по ступ ка због пре стан ка по сто-
ја ња стран ке, про це сна спо соб ност и за сту па ње стран ке, про це сна 
спо соб ност, за кон ски за ступ ник и овла шће ни пред став ник стран ке, 
при вре ме ни за ступ ник, по јам пу но моћ ни ка и од нос са стран ка ма, 
обим пу но моћ ја, пре ста нак пу но моћ ја, за јед нич ки пред став ник и 
за јед нич ки пу но моћ ник стра на ка, струч ни по ма гач, пре во ђе ње и 
ту ма чи; Оп ште ње ор га на и стра на ка; На чин оп ште ња; Под не сци: 
об лик и са др жи на под не ска, не у ре дан под не сак, пре да ја под не ска, 
еви ден ти ра ње и по твр да о при је му под не ска, под но ше ње под не ска 
не на дле жном ор га ну; За пи сни ци: са ста вља ње и са др жи на за пи-
сни ка; Раз гле да ње спи са и оба ве шта ва ње о то ку по ступ ка: пра во 
на раз гле да ње спи са и оба ве шта ва ње, зах тев за раз гле да ње спи са 
и оба ве шта ва ње о то ку по ступ ка; Оба ве шта ва ње: по јам и на чин 
оба ве шта ва ња, ме ста на ко ји ма се вр ши оба ве шта ва ње, оба ве шта-
ва ње у по себ ним слу ча је ви ма, пу но моћ ник за при јем оба ве ште ња; 
По ступ ци оба ве шта ва ња: оба ве шта ва ње елек трон ским пу тем, оба-
ве шта ва ње пу тем по ште, на чин до ста вља ња, до ста вља ње прав ном 
ли цу, вре ме до ста вља ња, лич но до ста вља ње, по сред но до ста вља-
ње, до став ни ца, јав но до ста вља ње; Ро ко ви: од ре ђи ва ње и про ду же-
ње ро ко ва, ра чу на ње ро ко ва, одр жа ње ро ка, вра ћа ње у пре ђа шње 
ста ње, раз ло зи и пред лог за вра ћа ње у пре ђа шње ста ње, ро ко ви и 
над ле жност за вра ћа ње у пре ђа шње ста ње. 

Тро шко ви по ступ ка: по јам, ре дов ни тро шко ви по ступ-
ка, прет ход ни тро шко ви по ступ ка, од лу чи ва ње о тро шко ви ма 

по ступ ка, на кна да тро шко ва и на гра де дру гим уче сни ци ма по-
ступ ка, осло ба ђа ње од пла ћа ња тро шко ва. 

Пр во сте пе ни по сту пак: по кре та ње по ступ ка и зах те ви стра-
на ка, на чин по кре та ња по ступ ка, тре ну так по кре та ња по ступ ка, 
од ба ци ва ње зах те ва стран ке, зах тев да се при зна свој ство стран-
ке, по кре та ње по ступ ка и јав но са оп ште ње и спа ја ње управ них 
ства ри у је дан по сту пак, из ме на зах те ва, од у ста нак од зах те ва и 
по сле ди це од у стан ка, по рав на ње. Пре кид по ступ ка. Об у ста вља ње 
по ступ ка. Ток по ступ ка до до но ше ња ре ше ња: на чин утвр ђи ва ња 
чи ње ни це у по ступ ку, не по сред но од лу чи ва ње, при вре ме не ме ре, 
ис пит ни по сту пак, прет ход но пи та ње, усме на рас пра ва. До ка зи ва-
ње: до ка зи ва ње чи ње ни ца, из во ђе ње до ка за пред за мо ље ним ор га-
ном, ис пра ве, све до ци, ве шта че ње, ту ма чи, уви ђај, из ја ва стран ке, 
обез бе ђе ње до ка за. 

Ре ше ње и за кљу чак; По јам ре ше ња; Ре ше ње ко ле ги јал ног 
ор га на; За јед нич ко ре ше ње; Де ли мич но, до пун ско и при вре ме но 
ре ше ње; Об ли ци и де ло ви ре ше ња: де ло ви и са др жи на ре ше ња, 
ре ше ње у ви ду за бе ле шке на спи су, усме но ре ше ње; Ис пра вља ње 
гре ша ка у ре ше њу; Рок за из да ва ње ре ше ња; За кљу чак. 

Прав на сред ства; При го вор: пра во на при го вор и рок за из ја-
вљи ва ње при го во ра, из ја вљи ва ње при го во ра и по сту па ње по при-
го во ру, од лу чи ва ње о при го во ру, овла шће ње ор га на у по ступ ку по 
жал би про тив ре ше ња о при го во ру; Жал ба: пра во на жал бу, рок за 
жал бу, од ло же но деј ство жал бе и од сту па ња од од ло же ног деј ства 
жал бе, од ри ца ње од пра ва на жал бу, од у ста нак од жал бе, раз ло зи 
због ко јих ре ше ње мо же да се по би ја, са др жи на жал бе, пре да ва ње 
жал бе пр во сте пе ном ор га ну, пре да ва ње жал бе дру го сте пе ном ор-
га ну; По сту па ње пр во сте пе ног ор га на по жал би: од ба ци ва ње жал-
бе, по ни шта ва ње по би ја ног ре ше ња од стра не пр во сте пе ног ор га-
на, до ста вља ње жал бе на од го вор, удо во ља ва ње жал бе ном зах те ву, 
про сле ђи ва ње жал бе дру го сте пе ном ор га ну; По сту па ње дру го сте-
пе ног ор га на по жал би: од лу чи ва ње о жал би, гра ни це ис пи ти ва ња 
по би ја ног ре ше ња, из ме на по би ја ног ре ше ња у ко рист и на ште ту 
жа ли о ца, од би ја ње жал бе, по ни шта ва ње по би ја ног ре ше ња и од-
лу чи ва ње о жал бе ном зах те ву или управ ној ства ри, из ме на по би-
ја ног ре ше ња, жал ба кад пр во сте пе ни ор ган ни је из дао ре ше ње 
у за ко ном од ре ђе ном ро ку, рок за од лу чи ва ње о жал би; По себ ни 
слу ча је ви уки да ња и ме ња ња ре ше ња; По на вља ње по ступ ка; По-
ни шта ва ње ко нач ног ре ше ња; Уки да ње ре ше ња; По ни шта ва ње, 
уки да ње и ме ња ње прав но сна жног ре ше ња на пре по ру ку За штит-
ни ка гра ђа на; Прав не по сле ди це по ни шта ва ња и уки да ња ре ше ња. 
Из вр ше ње: из вр шност ре ше ња, управ но из вр ше ње, по сту пак из-
вр ше ња, из вр ше ње ра ди обез бе ђе ња. 

Од го вор ност овла шће ног слу жбе ног ли ца; Во ђе ње еви ден ци-
ја о ре ша ва њу у управ ним ства ри ма. 

По јам и пред мет управ ног спо ра; Над ле жност и са став су да: 
Управ ни суд и Вр хов ни ка са ци о ни суд; Стран ке у управ ном спо ру: 
ту жи лац, ту же ни, за ин те ре со ва но ли це; Пред мет управ ног спо ра: 
ко нач ни управ ни акт, ћу та ње упра ве, по вра ћај од у зе тих ства ри и 
на кна да ште те; По кре та ње спо ра: ту жба, оп шти рок за под но ше-
ње ту жбе, рок за под но ше ње ту жбе због ћу та ња упра ве, пре да ја 
ту жбе, са др жи на ту жбе, од ло же но деј ство ту жбе, раз ло зи за по-
кре та ње управ ног спо ра; Прет ход ни по сту пак: од ба ци ва ње ту жбе 
због ње не не у ред но сти, од ба ци ва ње ту жбе из дру гих за кон ских 
раз ло га, пра во на при го вор про тив од ба ци ва ња ту жбе, по ни ште-
ње управ ног ак та у прет ход ном по ступ ку, удо во ља ва ње ту жбе ном 
зах те ву од стра не ту же ног, од го вор на ту жбу и ре ша ва ње спо ра без 
спи са, оба ве за до ста вља ња ис пра ва, од у ста нак ту жи о ца од ту жбе; 
Утвр ђи ва ње чи ње ни ца: утвр ђи ва ње чи ње ни ца на рас пра ви, на ро-
чи ти слу ча је ви одр жа ва ња рас пра ве, јав ност рас пра ве, за ка зи ва ње 
рас пра ве, ру ко во ђе ње рас пра вом и за пи сник, из о ста нак стра на ка 
са рас пра ве, ток рас пра ве; Суд ске од лу ке: пре су да, ре ше ње; Ван-
ред на прав на сред ства: зах тев за пре и спи ти ва ње суд ске од лу ке, 
по на вља ње по ступ ка; Из вр ше ње пре су де.

8. Пре кр шај но пра во 

Основ на на че ла пре кр шај ног по ступ ка; вр сте пре кр шај них 
ка зни; ор га ни овла шће ни за про пи си ва ње пре кр ша ја и пре кр шај-
них ка зни; за штит не ме ре, вр сте, ор га ни овла шће ни за про пи си-
ва ње; од го вор ност и ка жња ва ње за пре кр шај; од ме ра ва ње ка зне; 
за ме на нов ча не ка зне; од го вор ност и ка жња ва ње ма ло лет ни ка; 
за ста ре лост за по кре та ње пре кр шај ног по ступ ка и из вр ше ње пре-
кр шај них ка зни и за штит них ме ра; ор га ни над ле жни за во ђе ње 
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пре кр шај ног по ступ ка; по јам окри вље ног и оште ће ног у пре кр-
ша ју, њи хо ва пра ва и ду жно сти; ро ко ви у пре кр шај ном по ступ ку 
и њи хо во ра чу на ње; по вра ћај у пре ђа шње ста ње; тро шко ви пре-
кр шај ног по ступ ка; имо вин ско-прав ни зах тев у пре кр шај ном по-
ступ ку; по кре та ње и ток пре кр шај ног по ступ ка; по вод за по кре-
та ње пре кр шај ног по ступ ка; по зи ва ње и при во ђе ње ли ца; ме ре 
за обез бе ђе ње при су ства окри вље ног; са слу ша ва ње окри вље ног 
и све до ка; су о че ње; уви ђај; ве шта че ње; јем ство; пре тре са ње ста-
на и ли ца у пре кр шај ном по ступ ку; ме ре за др жа ва ња окри вље ног, 
ре ше ње у пре кр ша ју; до но ше ње ре ше ња без са слу ша ва ња окри-
вље ног; жал ба у пре кр шај ном по ступ ку; зах тев за суд ску за шти ту; 
зах тев за за шти ту за ко ни то сти; об но ва пре кр шај ног по ступ ка; по-
себ ни по ступ ци у пре кр шај ном по ступ ку; пре ма ма ло лет ни ци ма, у 
при ме ни за штит них ме ра за на пла ту нов ча не ка зне на ли цу ме ста, 
за на пла ту ште те због нео прав да ног ка жња ва ња; из вр ше ње од лу-
ке у пре кр шај ном по ступ ку; ре ше ња, ка зне за тво ра, нов ча не ка зне, 
тро шко ва по ступ ка и на кна де ште те, за штит на ме ра. 

9. Кри вич но пра во и кри вич ни по сту пак

Вре мен ско и про стор но ва же ње кри вич ног за ко но дав ства; 
по јам кри вич ног де ла и еле мен ти кри вич ног де ла; обје кат и су-
бје кат кри вич ног де ла; ну жна од бра на; крај ња ну жда; ста ди ју ми 
из вр ше ња кри вич ног де ла; при прем не рад ње за из вр ше ње кри-
вич ног де ла; по ку шај (по јам и вр сте по ку ша ја); ме сто и вре ме из-
вр ше ња кри вич ног де ла; ура чун љи вост; уми шљај; не хат; по јам и 
вр сте за блу да; са и звр ши ла штво; под стре ка ва ње; по ма га ње; кри-
вич на од го вор ност и ка жњи вост ор га ни за то ра зло чи нач ких удру-
же ња; вр сте кри вич них санк ци ја и њи хо ва свр ха; по јам ка зни и вр-
ста ка зни; вр сте ме ре без бед но сти и из вр ше ње ме ра без бед но сти. 

По јам, циљ и за да так кри вич ног по ступ ка; на че ла кри вич ног 
по ступ ка; стран ке и уче сни ци у кри вич ном по ступ ку; вр сте су до-
ва; су до ви (са став, ствар на и ме сна над ле жност); пра ва и ду жно-
сти јав ног ту жи о ца у кри вич ном по ступ ку; оште ће ни као ту жи лац; 
окри вље ни и ње гов по ло жај у кри вич ном по ступ ку; бра ни лац; 
кри вич на при ја ва и до пу на кри вич не при ја ве; ор га ни уну тра-
шњих по сло ва у прет ход ном по ступ ку; за пи сник о пре тре су ста на 
и ли ца; за пи сник о ис пи ти ва њу окри вље ног; уви ђај и за пи сник о 
уви ђа ју; слу жбе не бе ле шке и из ја ве  – њи хо ва про це сна вред ност; 
ис пи ти ва ње окри вље ног; ли ше ње сло бо де од стра не овла шће ног 
слу жбе ног ли ца и ду жно сти на кон ли ше ња сло бо де; ис тра га; ис-
тра жне рад ње; по зив и до во ђе ње; обе ћа ње окри вље ног да не ће на-
пу сти ти бо ра ви ште; јем ство; при твор; пре тре са ње ста на и ли ца; 
при вре ме но од у зи ма ње пред ме та; по сту па ње са сум њи вим ства-
ри ма; уви ђај; под не сци и за пи сни ци у кри вич ном по ступ ку; по-
сту пак за из да ва ње по тер ни ца и об ја ве; бри са ње осу де. 

10. Кри ми на ли сти ка

Кри ми на ли стич ка так ти ка: по јам и вр сте кри ми на ли те та; 
по јам и по де ла кри ми на ли те та; основ на на че ла кри ми на ли сти ке; 
пре вен тив ни и ре пре сив ни вид бор бе про тив кри ми на ли те та; ка-
рак те ри сти ке са вре ме ног кри ми на ли те та; ка те го ри је из вр ши ла ца 
кри вич них де ла; опе ра тив на кон тро ла; про ве ра; осма тра ње; за-
се да; пра ће ње; ра ци ја  – бло ка де; уви ђај; обез бе ђе ње ли ца ме ста; 
ин ди ци је и вер зи је; ли ше ње сло бо де; хап ше ње опа сних кри ми-
на ла ца; пре тре са ње ли ца, ста на, дру гих про сто ри ја и пре во зних 
сред ста ва; за пи сник о пре тре са њу; оп шта так тич ка пра ви ла за 
оба вља ње раз го во ра; спе ци фич ност и так ти ка раз го во ра с ли цем 
ко је се сма тра мо гу ћим учи ни о цем кри вич ног де ла; так ти ка оба-
вља ња раз го во ра са све до ци ма; по јам и вр ста ве шта че ња; али би 
 – по јам и на чин про ве ра ва ња; пре по зна ва ње ли ца и ле ша; кри ми-
на ли стич ке опе ра тив не еви ден ци је (по јам, вр сте и на чин ко ри-
шће ња); по тра жна де лат ност (по јам и вр сте по тра га); утвр ђи ва ње 
иден ти те та (по јам и на чин утвр ђи ва ња): ко ри шће ње по себ но дре-
си ра них па са. 

Кри ми на ли стич ка ме то ди ка: уби ство; си ло ва ње, не до зво-
ље ни по ба чај; де те у би ство; раз бој ни штво; про вал на кра ђа; џеп на 
кра ђа; од у зи ма ње и кра ђа мо тор них во зи ла; пре ва ра; уце на; не до-
зво ље на тр го ви на и шверц; шпи ју на жа; са бо та жа. 

Кри ми на ли стич ка тех ни ка: по јам и по де ла кри ми на ли стич ке 
тех ни ке; кри ми на ли стич ка ре ги стра ци ја и иден ти фи ка ци ја; лич ни 
опис; дак ти ло ско пи ја; мо но дак ти ло ско пи ја; тра го ви кри вич них 
де ла (по јам, зна чај и вр сте тра го ва); тра го ви оти са ка па пи лар них 

ли ни ја; тра го ви сто па ла; тра го ви кр ви; тра го ви спер ме и дру гих 
чо ве чи јих из лу чи ва ња; тра го ви дла ка; тра го ви пра ши не и бла та; 
тра го ви се чи ва; тра го ви ва тре ног оруж ја; тра го ви во зи ла; тра го-
ви жи во ти ња; ве шта че ња ру ко пи са и пот пи са; кри ми на ли стич ко 
ски ци ра ње. 

11. Ор га ни за ци ја и над ле жност Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва и по ли циј ска овла шће ња

Ор га ни за ци ја и над ле жност Ми ни стар ства уну тра шњих по-
сло ва, ор га ни за ци ја и по сло ви Ди рек ци је по ли ци је, по ли циј ске 
упра ве, по ли циј ске ста ни це, вр сте по ли циј ских по сло ва, циљ и на-
че ла оба вља ња по ли циј ских по сло ва и стан дар ди по ли циј ског по-
сту па ња, по ли циј ске ме ре и рад ње, вр сте по ли циј ских овла шће ња, 
усло ви за при ме ну по ли циј ских овла шће ња, пред ста вља ње пре при-
ме не овла шће ња и прин цип сра змер но сти, при ме на овла шће ња пре-
ма вој ним, ма ло лет ним ли ци ма и ли ци ма ко ја ужи ва ју ди пло мат ско-
кон зу лар ни иму ни тет, упо зо ре ње и на ре ђе ње, про ве ра и утвр ђи ва ње 
иден ти те та ли ца и иден ти фи ка ци ја пред ме та, по зи ва ње и до во ђе ње 
ли ца, за др жа ва ње ли ца и при вре ме но огра ни че ње сло бо де кре та-
ња, при вре ме но од у зи ма ње пред ме та, пре глед обје ка та, сред ста ва, 
про сто ра и до ку мен та ци је и кон тра ди вер зи о ни пре глед, за у ста вља-
ње и пре гле да ње ли ца, пред ме та и са о бра ћај них сред ста ва, про ве ра 
за ста ве, го ње ње, за у ста вља ње, за др жа ва ње и спро во ђе ње пло ви ла, 
обез бе ђе ње и пре глед ме ста до га ђа ја, упо тре ба ту ђег са о бра ћај ног 
сред ства и сред ства ве зе, утвр ђи ва ње при су ства ал ко хо ла и/или пси-
хо ак тив них суп стан ци, вр ше ње без бед но сних про ве ра, при јем на-
ђе них ства ри, вр сте сред ста ва при ну де, упо тре ба сред ста ва при ну-
де пре ма гру пи ли ца, огра ни че ња при упо тре би сред ста ва при ну де 
иизве шта ва ње у ве зи упо тре бе сред ста ва при ну де, фи зич ка сна га, 
слу жбе на па ли ца и сред ства за ве зи ва ње, спе ци јал на во зи ла, слу-
жбе ни пси и слу жбе ни ко њи, рас пра ши вач са на дра жу ју ћим сред-
ством, елек тро маг нет на сред ства и сред ства за за пре ча ва ње, уре ђа-
ји за из ба ци ва ње мла зе ва во де, хе миј ска сред ства и по себ не вр сте 
оруж ја и сред ста ва, ва тре но оруж је

Прав ни из во ри  – оба ве зна ли те ра ту ра 
Устав Ре пу бли ке Ср би је, сви ва же ћи за ко ни ко ји ре гу ли шу 

го ре на ве де не обла сти, под за кон ски про пи си из За ко на о по ли ци-
ји, про пи си Европ ске уни је, уџ бе ник из кри ми на ли сти ке. 

ЗА КАН ДИ ДА ТЕ СА СРЕД ЊИМ ОБРА ЗО ВА ЊЕМ

1. Осно ви си сте ма др жав не упра ве, устав ног уре ђе ња  
и прин ци пи род не рав но прав но сти

Из вр шна власт у Ре пу бли ци Ср би ји; Са став Вла де и по ло-
жај чла но ва Вла де; По јам др жав не упра ве и вр сте ор га на др жав не 
упра ве; На че ла на ко ји ма се за сни ва рад ор га на др жав не упра ве; 
По сло ви др жав не упра ве; Про пи си ко је до но се ор га ни др жав не 
упра ве; Ру ко во ђе ње ра дом ор га на др жав не упра ве и струк ту ра 
ру ко во ђе ња; Уну тра шње уре ђе ње ор га на др жав не упра ве; Пра-
вил ник о уну тра шњем уре ђе њу и си сте ма ти за ци ји рад них ме ста 
у ор га ну; Уре ђе ње Вла де (Ге не рал ни се кре та ри јат Вла де; Слу жбе 
Вла де; Ка би нет пред сед ни ка Вла де и Ка би нет пот пред сед ни ка 
Вла де); Про пи си и дру ги ак ти ко је до но си Вла да; Јав ност ра да и 
од но си са гра ђа ни ма; Ор га ни оп шти не.

По јам и ма те ри ја Уста ва; Устав на на че ла (на род на, гра ђан ска 
су ве ре ност, вла да ви на пра ва, по де ла вла сти, по ли тич ки плу ра ли-
зам, ло кал на са мо у пра ва и те ри то ри јал на ауто но ми ја, за бра на су-
ко ба ин те ре са, све тов ност др жа ве); Људ ска и ма њин ска пра ва и 
сло бо де (основ на на че ла људ ских и ма њин ских пра ва и сло бо да, 
вр сте људ ских и ма њин ских пра ва); Осно ве еко ном ског уре ђе ња 
Ре пу бли ке Ср би је; Уре ђе ње др жав не вла сти; На род на скуп шти на 
 – по ло жај, над ле жно сти и са став; На чин ра да и од лу чи ва ња у На-
род ној скуп шти ни; По ло жај и над ле жно сти пред сед ни ка Ре пу бли-
ке; По ло жај, над ле жно сти и са став Вла де; Устав ни по ло жај др жав-
не упра ве; Вој ска Ср би је; Су до ви  – по јам и на че ла суд ства; Вр сте 
су до ва; Суд ска упра ва; Јав но ту жи ла штво; Устав ни суд  – по јам и 
над ле жно сти; Те ри то ри јал на ауто но ми ја  – над ле жност, ор га ни и 
фи нан си ра ње; Ло кал на са мо у пра ва  – над ле жност, ор га ни и фи нан-
си ра ње; Устав ност и за ко ни тост  – хи је рар хи ја прав них ака та.

Спре ча ва ње су ко ба ин те ре са при вр ше њу јав них функ ци ја; 
Вр сте су ко ба ин те ре са у вр ше њу јав не функ ци је; Оба ве за при ја-
вљи ва ња о по сто ја њу су ко ба ин те ре са; Оба ве за при ја вљи ва ња 
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имо ви не функ ци о не ра; По кло ни; План ин те гри те та; Пре вен ци-
ја ко руп ци је; Аген ци ја за бор бу про тив ко руп ци је. Над ле жност 
Аген ци је за бор бу про тив ко руп ци је; Ор га ни Аген ци је за бор бу 
про тив ко руп ци је.

По јам, об ли ци и вр сте дис кри ми на ци је, за бра на дис кри ми-
на ци је  – прав ни оквир, ан ти ди скри ми на ци о ни ме ха ни зми, по јам 
род не рав но прав но сти, прав ни оквир за род ну рав но прав ност, зна-
чај род не рав но прав но сти, од нос род не рав но прав но сти и по сло ва 
без бед но сти, род ни сте ре о ти пи и пред ра су де, прав ни ме ха ни зми 
за шти те од род не дис кри ми на ци је и дис кри ми на ци је по осно ву 
по ла, сек су ал но зло ста вља ње и уз не ми ра ва ње.

2. Осно ви си сте ма Европ ске уни је

Спе ци фич но сти ЕУ као су бјек та у ме ђу на род ним од но си-
ма; Др жа ве чла ни це и др жа ве кан ди да ти за при јем у члан ство ЕУ; 
Исто ри јат раз во ја европ ских ин те гра ци о них про це са  – на ста нак 
европ ских за јед ни ца; Осни вач ки ак ти ЕУ; Осни вач ки уго во ри ЕУ 
ко ји су на сна зи.

По сту пак у ве зи са из ме на ма и до пу на ма уго во ра на ко ји ма 
се за сни ва ЕУ; Ор га ни ЕУ и њи хов де ло круг; По сту пак при пре-
ме про пи са ЕУ; Про це ду ре за до но ше ње про пи са ЕУ; Про пи си и 
дру ги ак ти ко је до но се ор га ни ЕУ; При ме на про пи са ЕУ и уло-
га Европ ског су да прав де; Прав не те ко ви не За јед ни це; Струк ту ра 
ЕУ (обла сти и пи та ња о ко ји ма се од лу чу је, од но сно утвр ђу ју за-
јед нич ке по ли ти ке у ЕУ); Сти ца ње ста ту са при дру же не чла ни це 
(спо ра зум о ста би ли за ци ји и при дру жи ва њу и при вре ме ни  – пре-
ла зни спо ра зум); Кри те ри ју ми за при јем у члан ство ЕУ; По сту пак 
за сти ца ње ста ту са чла ни це ЕУ.

3. Осно ви си сте ма рад них од но са и рад ни од но си др жав них 
слу жбе ни ка

Из во ри рад ног пра ва; уну тра шњи из во ри рад ног пра ва; ме-
ђу соб ни од нос за ко на, ко лек тив ног уго во ра, пра вил ни ка о ра ду и 
уго во ра о ра ду. 

Основ на пра ви ла о др жав ним слу жбе ни ци ма (по јам др жав них 
слу жбе ни ка и по јам на ме ште ни ка; по сло да вац; при ме на оп штих 
про пи са о ра ду и по себ ног ко лек тив ног уго во ра; на че ла де ло ва ња 
др жав них слу жбе ни ка); Пра ва и ду жно сти др жав них слу жбе ни ка; 
Вр сте рад них ме ста др жав них слу жбе ни ка; По пу ња ва ње сло бод них 
рад них ме ста (усло ви за за по сле ње; до пу ште ност и на чин по пу ња-
ва ња рад ног ме ста; тра ја ње рад ног од но са; проб ни рад); Оце њи ва-
ње и на пре до ва ње др жав них слу жбе ни ка; Пре ме штај др жав них слу-
жбе ни ка због по тре бе ра да; Струч но уса вр ша ва ње и оспо со бља ва ње 
(струч но уса вр ша ва ње; до дат но обра зо ва ње; струч ни ис пит; струч но 
оспо со бља ва ње  – при прав ни штво); Од го вор ност др жав них слу жбе-
ни ка (ди сци плин ска од го вор ност; ди сци плин ске ка зне; ди сци плин-
ски по сту пак; уда ље ње с ра да; за ста ре лост; од го вор ност за ште ту); 
Пре ста нак рад ног од но са; Пра ва др жав них слу жбе ни ка при про ме-
ни уре ђе ња др жав них ор га на; Од лу чи ва ње о пра ви ма и ду жно сти ма 
др жав них слу жбе ни ка (од лу чи ва ње у пр вом сте пе ну; жал бе не ко ми-
си је); По себ на пра ви ла о на ме ште ни ци ма; Над ле жност управ не ин-
спек ци је; Пла те др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка.

Рад ни од но си у ор га ни ма ло кал не са мо у пра ве; при јем у рад-
ни од нос; при прав ни ци; рас по ре ђи ва ње, пре у зи ма ње и упу ћи ва-
ње; ду жно сти за по сле них и по ста вље них ли ца; пла те; од го вор ност 
за по сле них и по ста вље них ли ца; пре ста нак рад ног од но са; оства-
ри ва ње и за шти та пра ва за по сле них и по ста вље них ли ца; над ле-
жност управ не ин спек ци је.

Оп шти про пи си о ра ду (За кон о ра ду); пра ва за по сле них; оба-
ве зе за по сле них и оба ве зе по сло дав ца; за бра на дис кри ми на ци је. 
За сни ва ње рад ног од но са (усло ви за за сни ва ње рад ног од но са; на-
чин за сни ва ња рад ног од но са; уго вор о ра ду; сту па ње на рад;). Вр-
сте рад ног од но са (рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме; рад ни од нос 
на од ре ђе но вре ме; проб ни рад; рад ни од нос са не пу ним рад ним 
вре ме ном; при прав ни ци). Рад но вре ме (пу но рад но вре ме; не пу но 
рад но вре ме; скра ће но рад но вре ме; пре ко вре ме ни рад; рас по ред 
рад ног вре ме на; пре ра спо де ла рад ног вре ме на; ноћ ни рад и рад у 
сме на ма); Од мо ри и од су ства (од мор у то ку днев ног ра да; днев-
ни од мор; не дељ ни од мор; го ди шњи од мор; пла ће но и не пла ће но 
од су ство; ми ро ва ње рад ног од но са); За шти та за по сле них (оп шта 
за шти та; за шти та омла ди не; за шти та ма те рин ства; по ро диљ ско 
од су ство и од су ство са ра да ра ди не ге де те та; оба ве ште ње о при-
вре ме ној спре че но сти за рад); Пре ста нак рад ног од но са (раз ло зи 
за пре ста нак рад ног од но са; спо ра зум ни пре ста нак рад ног од но са; 

от каз уго во ра о ра ду од стра не за по сле ног; от каз уго во ра о ра ду 
од стра не по сло дав ца; по себ на за шти та од от ка за уго во ра о ра ду; 
не за ко нит пре ста нак рад ног од но са); Оства ри ва ње и за шти та пра-
ва за по сле них (од лу чи ва ње о пра ви ма и оба ве за ма за по сле ног; за-
шти та по је ди нач них пра ва; ро ко ви за ста ре ло сти по тра жи ва ња из 
рад ног од но са). 

Со ци јал но оси гу ра ње; пен зиј ско и ин ва лид ско оси гу ра ње; 
оси гу ра ње за слу чај не за по сле но сти; здрав стве но оси гу ра ње.

4. Кан це ла риј ско по сло ва ње

Оп шта и основ на пи та ња кан це ла риј ског по сло ва ња: по јам 
кан це ла риј ског по сло ва ња; зна чај и уло га кан це ла риј ског по сло-
ва ња; про пи си ко ји ма је ре гу ли са но кан це ла риј ско по сло ва ње 
ор га на др жав не упра ве и при ме на про пи са; основ ни пој мо ви кан-
це ла риј ског по сло ва ња (под не сак; акт; при лог; пред мет; до си је; 
фа сци кла; ро ков ник; ре ги стра тур ски ма те ри јал; ар хив ска гра ђа; 
при јем на кан це ла ри ја; пи сар ни ца; ар хи ва; ар хив ски де по; про пи-
си и дру ги оп шти ак ти; ана ли тич ки ма те ри јал; ре ше ње). 

При ма ње по ште; не по сред но при ма ње под не са ка; по твр да о 
при је му под не ска; по себ ни по ступ ци код при је ма по ште (оште ће-
не по шиљ ке, по шиљ ке у ве зи са ли ци та ци јом, кон кур сом и др.); 
при јем по ште од дру гог ор га на др жав не упра ве; по твр да при је ма 
по ште пре ко до став не књи ге и до став ни це; при јем по ште пре ко по-
штан ске слу жбе; отва ра ње и пре гле да ње по ште; отва ра ње и пре гле-
да ње обич не и пре по ру че не по ште; отва ра ње по шиљ ке ко ја пред-
ста вља др жав ну, вој ну или слу жбе ну тај ну; рас по ре ђи ва ње по ште; 
по сту пак са ак ти ма ко ји под ле жу так си ра њу; при јем ни штам биљ.

Рас по ре ђи ва ње по ште и кла си фи ка ци ја пред ме та по ма те ри ји; 
вр сте еви ден ци ја о пред ме ти ма; основ не еви ден ци је о ак ти ма и пред-
ме ти ма; кар то те ка пред ме та; је дин стве ни кла си фи ка ци о ни зна ци; вр-
сте кар ти ца за во ђе ње еви ден ци ја (ва ну прав них пред ме та, пр во сте-
пе ни управ ни, дру го сте пе ни управ ни, управ них пред ме та по во дом 
упо тре бе ван ред них прав них ле ко ва уло же них код пр во сте пе ног ор-
га на, управ них пред ме та по во дом упо тре бе ван ред них прав них ле ко-
ва уло же них код дру го сте пе ног ор га на); на чин и по сту пак упи си ва ња 
по да та ка у кар ти це; скра ће ни де ло вод ник; по сту пак и на чин во ђе ња 
скра ће ног де ло вод ни ка; по себ ни де ло вод ни ци (за ва ну прав не пред ме-
те, пр во сте пе не управ не пред ме те по зах те ву стран ке, по слу жбе ној 
ду жно сти и др.); во ђе ње еви ден ци је пу тем ауто мат ске об ра де по да та-
ка; на чин еви ден ти ра ња пред ме та пу тем ауто мат ске об ра де по да та ка; 
при јем под не са ка стра на ка и еви ден ти ра ње пред ме та пу тем тер ми на-
ла; обе ле жа ва ње пред ме та по вр сти (цр ве ни пред ме ти, жу ти пред ме-
ти, пла ви пред ме ти итд.); по моћ не еви ден ци је; по пис ака та; во ђе ње 
еви ден ци је по до си је и ма; еви ден ти ра ње ака та ко ји су од ре ђе ни као 
др жав на, вој на или слу жбе не тај на; по сту пак са не ре ше ним пред ме-
ти ма ис те ком го ди не  – пре за во ђе ње пред ме та; здру жи ва ње ака та; омот 
спи са; до ста вља ње ака та у рад; ро ков ник; раз во ђе ње ака та у кар то те-
ци, скра ће ном де ло вод ни ку и пу тем ауто мат ске об ра де по да та ка; от-
пре ма ње по ште; от пре ма ње по ште ко ја је озна че на као др жав на, вој на 
или слу жбе на тај на, еви ден ци ја о из вр ше ној от пре ми обич не и пре по-
ру че них по шиљ ки; ар хи ви ра ње и чу ва ње пред ме та; об ра да за вр ше них 
пред ме та; по сту пак пи сар ни це при ли ком при је ма об ра ђе них и за вр-
ше них пред ме та; ре верс и по твр да за из да те пред ме те из ар хи ве; из лу-
чи ва ње пред ме та из ар хив ског де поа; во ђе ње ар хив ске књи ге.

По сло ви у не по сред ној ве зи са кан це ла риј ским по сло ва њем; 
слу жбе ни акт, об на вља ње (ре кон струк ци ја) пред ме та; пе ча ти и штам-
би љи; рас по ред рад них про сто ри ја, рад у рад ним про сто ри ја ма; при-
ма ње стра на ка; упо тре ба те ле фо на; де жур ство; над зор над при ме ном 
про пи са о кан це ла риј ском по сло ва њу; ове ра ва ње пот пи са, ру ко пи са 
и пре пи са; ад ми ни стра тив не так се; кан це ла риј ско по сло ва ње у су до-
ви ма; кан це ла риј ско по сло ва ње у јав ном ту жи ла штву; кан це ла риј ско 
по сло ва ње у ор га ни ма за во ђе ње пре кр шај ног по ступ ка; кан це ла риј-
ско по сло ва ње у уста но ва ма за из вр ше ње кри вич них санк ци ја.

5. Управ ни по сту пак 

По јам управ ног по ступ ка; По јам управ не ства ри; Вр сте 
управ ног по ступ ка: оп шти и по себ ни управ ни по сту пак; Основ на 
на че ла управ ног по ступ ка. 

Управ но по сту па ње; Управ ни акт; Га рант ни акт; Управ ни 
уго вор; Управ не рад ње; Пру жа ње јав них услу га. 

Основ на пра ви ла по ступ ка; Уче сни ци у управ ном по ступ ку; 
Над ле жност ор га на; Овла шће но слу жбе но ли це; Са рад ња и слу-
жбе на по моћ; Стран ка у управ ном по ступ ку и ње но за сту па ње; 
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Оп ште ње ор га на и стра на ка; На чин оп ште ња; Под не сци; За пи сни-
ци; Раз гле да ње спи са и оба ве шта ва ње о то ку по ступ ка; Оба ве шта-
ва ње; Ро ко ви; Тро шко ви по ступ ка. 

Пр во сте пе ни по сту пак: по кре та ње по ступ ка и зах те ви стра на-
ка, на чин по кре та ња по ступ ка, тре ну так по кре та ња по ступ ка, од ба-
ци ва ње зах те ва стран ке, зах тев да се при зна свој ство стран ке, по кре-
та ње по ступ ка и јав но са оп ште ње и спа ја ње управ них ства ри у је дан 
по сту пак, из ме на зах те ва, од у ста нак од зах те ва и по сле ди це од у-
стан ка, по рав на ње. Пре кид по ступ ка. Об у ста вља ње по ступ ка. Ток 
по ступ ка до до но ше ња ре ше ња: на чин утвр ђи ва ња чи ње ни це у по-
ступ ку, не по сред но од лу чи ва ње, при вре ме не ме ре, ис пит ни по сту-
пак, прет ход но пи та ње, усме на рас пра ва. До ка зи ва ње: до ка зи ва ње 
чи ње ни ца, из во ђе ње до ка за пред за мо ље ним ор га ном, ис пра ве, све-
до ци, ве шта че ње, ту ма чи, уви ђај, из ја ва стран ке, обез бе ђе ње до ка за. 

По јам ре ше ња. Ре ше ње ко ле ги јал ног ор га на. За јед нич ко ре-
ше ње. Де ли мич но, до пун ско и при вре ме но ре ше ње. Об ли ци и де-
ло ви ре ше ња. Ис пра вља ње гре ша ка у ре ше њу. Рок за из да ва ње ре-
ше ња. За кљу чак. 

Прав на сред ства. При го вор. Жал ба. По сту па ње пр во сте пе ног 
ор га на по жал би. По сту па ње дру го сте пе ног ор га на по жал би. По себ-
ни слу ча је ви уки да ња и ме ња ња ре ше ња. По на вља ње по ступ ка. По ни-
шта ва ње ко нач ног ре ше ња. Уки да ње ре ше ња. По ни шта ва ње, уки да ње 
и ме ња ње прав но сна жног ре ше ња на пре по ру ку За штит ни ка гра ђа на. 
Прав не по сле ди це по ни шта ва ња и уки да ња ре ше ња. Из вр ше ње. 

Од го вор ност овла шће ног слу жбе ног ли ца. Во ђе ње еви ден ци-
ја о ре ша ва њу у управ ним ства ри ма.

6. Ор га ни за ци ја и над ле жност Ми ни стар ства уну тра шњих 
по сло ва и по ли циј ска овла шће ња

Ор га ни за ци ја и над ле жност Ми ни стар ства уну тра шњих по-
сло ва, ор га ни за ци ја и по сло ви Ди рек ци је по ли ци је, по ли циј ске 

упра ве, по ли циј ске ста ни це, вр сте по ли циј ских по сло ва, циљ и 
на че ла оба вља ња по ли циј ских по сло ва и стан дар ди по ли циј ског 
по сту па ња, по ли циј ске ме ре и рад ње, вр сте по ли циј ских овла шће-
ња, усло ви за при ме ну по ли циј ских овла шће ња, пред ста вља ње 
пре при ме не овла шће ња и прин цип сра змер но сти, при ме на овла-
шће ња пре ма вој ним, ма ло лет ним ли ци ма и ли ци ма ко ја ужи ва ју 
ди пло мат ско-кон зу лар ни иму ни тет, упо зо ре ње и на ре ђе ње, про ве-
ра и утвр ђи ва ње иден ти те та ли ца и иден ти фи ка ци ја пред ме та, по-
зи ва ње и до во ђе ње ли ца, за др жа ва ње ли ца и при вре ме но огра ни-
че ње сло бо де кре та ња, при вре ме но од у зи ма ње пред ме та, пре глед 
обје ка та, сред ста ва, про сто ра и до ку мен та ци је и кон тра ди вер зи о-
ни пре глед, за у ста вља ње и пре гле да ње ли ца, пред ме та и са о бра-
ћај них сред ста ва, про ве ра за ста ве, го ње ње, за у ста вља ње, за др жа-
ва ње и спро во ђе ње пло ви ла, обез бе ђе ње и пре глед ме ста до га ђа ја, 
упо тре ба ту ђег са о бра ћај ног сред ства и сред ства ве зе, утвр ђи ва ње 
при су ства ал ко хо ла и/или пси хо ак тив них суп стан ци, вр ше ње без-
бед но сних про ве ра, при јем на ђе них ства ри, вр сте сред ста ва при-
ну де, упо тре ба сред ста ва при ну де пре ма гру пи ли ца, огра ни че ња 
при упо тре би сред ста ва при ну де и из ве шта ва ње у ве зи упо тре бе 
сред ста ва при ну де, фи зич ка сна га, слу жбе на па ли ца и сред ства 
за ве зи ва ње, спе ци јал на во зи ла, слу жбе ни пси и слу жбе ни ко њи, 
рас пра ши вач са на дра жу ју ћим сред ством, елек тро маг нет на сред-
ства и сред ства за за пре ча ва ње, уре ђа ји за из ба ци ва ње мла зе ва во-
де, хе миј ска сред ства и по себ не вр сте оруж ја и сред ста ва, ва тре но 
оруж је

Прав ни из во ри – оба ве зна  
ли те ра ту ра 

Устав Ре пу бли ке Ср би је, сви ва же ћи за ко ни ко ји ре гу ли шу 
го ре на ве де не обла сти, под за кон ски про пи си из За ко на о по ли ци-
ји, про пи си Европ ске уни је, уџ бе ник из кри ми на ли сти ке.
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Нa осно ву чла на 16. став 2. За ко на о здрав стве ној за шти ти 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 72/09  – др. за кон, 88/10, 99/10, 
57/11, 119/12, 45/13  – др. за кон, 93/14, 96/15 и 106/15) и чла на 42. 
став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14), 

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ 

о На ци о нал ном про гра му за очу ва ње и уна пре ђе ње 
здра вља ста рих

Члан 1.
Овом уред бом утвр ђу је се На ци о нал ни про грам за очу ва ње и 

уна пре ђе ње здра вља ста рих.

Члан 2.
Ак тив но сти на уна пре ђе њу и очу ва њу здра вља, спро во де се 

по На ци о нал ном про гра му из чла на 1. ове уред бе, ко ји са др жи 
утвр ђе ни циљ, ак тив но сти и оче ки ва ни ре зул тат.

На ци о нал ни про грам из чла на 1. ове уред бе од штам пан је уз 
ову уред бу и чи ни њен са став ни део.

Члан 3.
Ова уред ба сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у 

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

05 број 110-455/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

НА ЦИ О НАЛ НИ ПРО ГРАМ ЗА ОЧУ ВА ЊЕ  
И УНА ПРЕ ЂЕ ЊЕ ЗДРА ВЉА СТА РИХ

УВОД

На ци о нал ни про грам за очу ва ње и уна пре ђе ње здра вља ста-
рих (у да љем тек сту: Про грам), у скла ду са по сто је ћим и про-
јек то ва ним де мо граф ским трен до ви ма, со ци јал ном си ту а ци јом 
и здрав стве ним ста њем по пу ла ци је ста рих, укљу чу је еле мен те 
здрав стве не и со ци јал не за шти те и удру же ња.

 Ин те гра тив ни кон цепт пру жа ња за шти те ста рих ко ји об у хва-
та здрав стве не услу ге на при мар ном, се кун дар ном и тер ци јар ном 
ни воу здрав стве не за шти те, со ци јал ну по др шку и услу ге из обла-
сти со ци јал не за шти те, оку па ци о не и по др жа ва ју ће ак тив но сти, 
упу ћу је на по ве зи ва ње свих уче сни ка ко ји уче ству ју у за шти ти 
ста рих у ци љу ства ра ња дру штва за сва ста ро сна до ба и про мо ви-
са ња ква ли тет ног жи во та и ак тив ног ста ре ња.

1. СИ ТУ А ЦИ О НА АНА ЛИ ЗА

Пре ма ин дек су де мо граф ских ре сур са, Ре пу бли ка Ср би ја 
при па да ти пу де мо граф ски угро же ног под руч ја ко је ка рак те ри-
ше из ра зи та де по пу ла ци ја, де мо граф ско за о ста ја ње и сла би де-
мо граф ски ре сур си. Пре ма по пи су из 2011. го ди не уку пан број 
ста нов ни ка у Ре пу бли ци Ср би ји је из но сио 7.258 753 ста нов ни ка, 
од то га жи вот не до би 65 и ви ше го ди на 1.276.196. Ста нов ни штво 
у Ре пу бли ци Ср би ји пре ма свим обе леж ји ма (про цен ту ал ни удео 
по пу ла ци је пре ко 65 го ди на у укуп ној по пу ла ци ји, ин декс ста ре-
ња, про сеч на ста рост ста нов ни штва, ин декс функ ци о нал но за ви-
сног ста нов ни штва) мо же се свр ста ти у гру пу из ра зи то ста ре по-
пу ла ци је. Из ме ђу два по пи са, уче шће ста ри јих 60 и ви ше го ди на 
је по ра сло са 22,7% на 23,7%, а про сеч на ста рост ста нов ни штва је 
по ра сла са 40,3 на 41,6. го ди на. У 80 оп шти на у Ре пу бли ци Ср би-
ји, ста нов ни штво се на ла зи у ста ди ју му ду бо ке де мо граф ске ста-
ро сти, а у 58 оп шти на је за бе ле жен по след њи ста ди јум, нај ду бља 
де мо граф ска ста рост. Ста нов ни штво у пре ко 93% оп шти на је де-
мо граф ски ста ро. Про јек ци ја до 2050. го ди не ука зу је да се оче ку је 
кон ти ну и ран про цес де по пу ла ци је, сма ње ње уче шћа рад но спо-
соб ног ста нов ни штва у укуп ној по пу ла ци ји од 5,5% до 7,6% што 
до во ди до ра ста сто пе за ви сног ста нов ни штва.

Хро нич не не за ра зне бо ле сти као и по ре ме ћа ји мен тал ног 
здра вља и по вре де и тро ва ња де це ни ја ма до ми ни ра ју у на ци о нал-
ној па то ло ги ји. Бо ле сти ср ца, крв них су до ва и ма лиг ни ту мо ри су 
чи ни ли пре ко две тре ћи не свих узро ка смр ти у Ре пу бли ци Ср би ји. 
Хро нич не не за ра зне бо ле сти пред ста вља ју је дан од глав них раз ло-
га ко ри шће ња здрав стве не за шти те ста рих ли ца. 

Нај у че ста ли је обо ље ње ме ђу ста рим ста нов ни штвом у Ре-
пу бли ци Ср би ји је био по ви шен крв ни при ти сак, сле де по ви ше не 
ма сно ће у кр ви, ше ћер на бо лест, де пре си ја, хро нич на ре спи ра тор-
на бо лест и аст ма. Пре ма ре зул та ти ма ис тра жи ва ња здра вља ста-
нов ни штва у Ре пу бли ци Ср би ји сва ки тре ћи ста ри ји ста нов ник је 
у 2013. го ди ни имао те шко ћа са хо дом, сва ки де ве ти са ви дом, а 
ско ро сва ки че твр ти те шко ћа са слу хом. 

Про це њен број ста нов ни ка за 2014. го ди ну је из но сио 
7.149.179, од то га уку пан број ста ри јих од 60 го ди на је из но сио 
1.847.996 (25,8% укуп но про це ње ног бро ја ста нов ни ка). Пре ма 
по да ци ма Ре пу блич ког за во да за ста ти сти ку из 2014. го ди не уку-
пан број умр лих је из но сио 101.247. Во де ћи узро ци смр ти су би ле 
кар ди о ва ску лар не бо ле сти (53,3%), ма лиг не (21,1%), ше ћер на бо-
лест (2,5%) и оп струк тив не бо ле сти плу ћа (2,5%).

Пру жа ње услу га здрав стве не за шти те оба вља се на три ни воа 
здрав стве не за шти те, и то на: 

1) при мар ном ни воу, у 159 до мо ва здра вља, здрав стве на за-
шти та се оства ру је у окви ру слу жбе за здрав стве ну за шти ту од-
ра слих, кућ но ле че ње, не гу и па ли ја тив но збри ња ва ње и по ли-
ва лент ну па тро на жу, као и у Град ском за во ду за ге рон то ло ги ју и 
па ли ја тив но збри ња ва ње, Бе о град; 

2) се кун дар ном ни воу у 41 оп штој бол ни ци здрав стве не услу-
ге се пру жа ју на ге ри ја триј ским оде ље њи ма, као и на оде ље њи ма 
за про ду же но ле че ње и не гу; 

3) тер ци јар ном ни воу здрав стве на за шти та се пру жа у Кли нич-
ко бол нич ком цен тру Зве зда ра у окви ру Кли нич ког оде ље ња ге ри ја-
три је „Про фе сор др Пе тар Ко ро ли ја” (100 по сте ља, од то га 98 ста ци-
о нар них и две по сте ље у днев ној бол ни ци), и у Кли нич ко бол нич ком 
цен тру „Др Дра ги ша Ми шо вић” у окви ру Од се ка за ге ри ја три ју и 
па ли ја тив но збри ња ва ње где по сто ји осам ге ри ја триј ских по сте ља. 

У 2014. го ди ни у Ре пу бли ци Ср би ји уку пан број по сте ља 
без днев них бол ни ца је из но сио 39.333, од то га 13.146 ин тер ни-
стич ких по сте ља у ста ци о нар ним здрав стве ним уста но ва ма. Про-
сеч на за у зе тост по сте ља у Ре пу бли ци Ср би ји на ни воу свих ста-
ци о нар них здрав стве них уста но ва је из но си ла 65,7%, у оп штим 
бол ни ца ма 58,7%, кли ни ка ма 67,1%, кли нич ко-бол нич ким цен-
три ма 59,2%, кли нич ким цен три ма 70,9%.

У Ре пу бли ци Ср би ји сто па хо спи та ли за ци је je у 2014. го ди ни 
по пр ви пут сма ње на од 2003. го ди не и из но си ла је 14,7.

Про сеч на ду жи на хо спи та ли за ци је је на ни воу свих здрав-
стве них уста но ва са по сте ља ма из но си ла 8,8 да на, што је за 0,1 
дан кра ћа ду жи на хо спи та ли за ци је у од но су на 2013. го ди ну.

Обрт бол нич ких по сте ља или про пу сна моћ по сте ља, као 
про се чан број бол нич ких епи зо да, од но сно бро ја ис пи са них бо ле-
сни ка по јед ној по сте љи у то ку 2014. го ди не је из но сио 27,3 бо ле-
сни ка по по сте љи.

На осно ву бро ја по сте ља, про сеч не за у зе то сти, бро ја ис пи са-
них па ци је на та као и про сеч не ду жи не ле че ња ко ја је на ин тер ни-
стич ким оде ље њи ма из но си ла осам да на, а на оде ље њи ма за про-
ду же но ле че ње и не гу 13 да на, мо же се за кљу чи ти да се у окви ру 
по сто је ћих ка па ци те та мо же спро ве сти Про грам. 

Уста но ве со ци јал не за шти те за сме штај ста рих ли ца у др жав-
ној сво ји ни рас по ла жу са сме штај ним ка па ци те ти ма од 12.088 по-
сте ља. У овим уста но ва ма се обез бе ђу је сме штај за функ ци о нал но 
за ви сне ко ри сни ке, по лу за ви сне и не за ви сне ко ри сни ке. Пре ма из-
да тим ре ше њи ма 2014. го ди не у 100 при ват них до мо ва за ста ре на 
ужој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је укуп ни сме штај ни ка па ци тет је 
2.825 ко ри сни ка, од то га пре ма по да ци ма Ми ни стар ства за рад, за-
по шља ва ње, бо рач ка и со ци јал на пи та ња, 90% од укуп ног бро ја 
ко ри сни ка у при ват ним до мо ви ма су не по крет на ли ца. На под руч-
ју Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не ре ги стро ва на су 24 при ват на 
до ма, ка па ци те та за 591 ко ри сни ка. 

2. ВО ДЕ ЋИ ПРИН ЦИ ПИ

2.1. Раз ви ја ње соп стве не од го вор но сти за здра вље

Сва ки по је ди нац тре ба да раз ви ја свест да је ста ре ње при ро-
дан про цес ко ји тра је чи тав жи вот и да је ин ве сти ра ње у здра вље 
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и ње го ва про мо ци ја је ди ни на чин да се оси гу ра здра во и успе шно 
ста ре ње, да ве ћи на љу ди до жи ви ста рост у до бром здра вљу, и да 
бу ду фи зич ки и ин те лек ту ал но спо соб ни да до при не су, ка ко свом 
лич ном бла го ста њу, та ко и дру штву у це ли ни. 

Сто га је нео п ход но код сва ког по је дин ца, у свим уз ра сти ма, 
раз ви ја ти свест о по тре би пре у зи ма ња бри ге и од го вор но сти за 
соп стве но здра вље. Ду жност сва ког гра ђа ни на је да се ан га жу је 
на очу ва њу соп стве ног здра вља ка ко би са чу вао здра вље и функ-
ци о нал ну спо соб ност и у ста ро сти, што је ду же мо гу ће. Уна пре ђе-
ње здра вља ста ри јих ни је мо гу ће без соп стве не од лу ке и ак тив ног 
уче шћа сва ког по је дин ца у овом про це су, а афир ма ци ји овог кон-
цеп та мо гу зна чај но до при не ти обра зов не ин сти ту ци је и сред ства 
јав ног ин фор ми са ња.

2.2. Дру штве на по др шка ста ри ма

Здрав стве на за шти та ста ри јих ли ца не тре ба да бу де пре пу-
ште на са мо здрав стве ним слу жба ма, већ тре ба да бу де бри га це ле 
за јед ни це. У окви ру ак тив но сти и ан га жо ва ња це ло куп не за јед ни-
це нео п ход но је ус по ста вља ње ме ђу ре сор не са рад ње, укљу чи ва ње 
ор га на ло кал не са мо у пра ве, уста но ва обра зо ва ња, со ци јал не за-
шти те, као и ан га жо ва ње удру же ња. 

Да би се спре чи ла дис кри ми на ци ја ста ри јих (енг. Аgeism) у 
обла сти пру жа ња услу га здрав стве не за шти те нео п ход но је њи хо-
во укљу чи ва ње у про це се до но ше ња од лу ка, пе ри о дич на про ве ра 
и ино ва ци ја пре по ру ка, упут ста ва и водичa до бре кли нич ке прак се 
у ле че њу ста рих. 

Та ко ђе, нео п ход но је и да сви за по сле ни у здрав стве ним уста-
но ва ма и уста но ва ма со ци јал не за шти те ко је су на ме ње не ста ри ма 
има ју спе ци ја ли зо ва на зна ња о ста ро сти и про ве ре не и по зи тив не 
ста во ве пре ма спе ци фич ним по тре ба ма у ста ро сти, као и да се ак-
тив но сти ма на ни воу це ло куп не за јед ни це про мо ви ше ин тер ге не-
ра циј ска со ли дар ност.

Као зна ча јан вид дру штве не бри ге о ста ри ма ис ти че се и по-
моћ и по др шка чла но ви ма по ро ди це хро нич но обо ле лих и функ-
ци о нал но за ви сних ста рих. На и ме, не га ова квих бо ле сни ка из и-
ску је ве ли ко ан га жо ва ње и до во ди до хро нич ног стре са чла но ва 
по ро ди це. Сто га они има ју по тре бу да им се по мог не у обез бе ђи-
ва њу сва ко днев не не ге и бри ге о сво јим оста ре лим чла но ви ма, од 
по мо ћи у оства ри ва њу здрав стве не и со ци јал не за шти те, рад ног 
ап сен ти зма за по сле них, фи нан сиј ске по др шке као и че сто нео-
п ход не струч не по мо ћи око не ге те шко обо ле лих и не по крет них 
ста рих, укљу чу ју ћи и уста но ве на ме ње не за крат ко трај ни бо ра вак 
ста рих ка ко би се по ро ди ци пру жио нео п ход ни „пре дах”. По себ-
но се ис ти че по тре ба за ор га ни зо ва њем слу жби у ло кал ној са мо у-
пра ви ко је ће, кроз ин те гри са ни при ступ, пру жа ти пси хо со ци јал ну 
по моћ чла но ви ма по ро ди це ко је се ста ра ју о ста ром ли цу са по ре-
ме ћа ји ма мен тал ног здра вља.

2.3. Про мо ви са ње здра вља и здра вих жи вот них сти ло ва

Про мо ци ја здра вља и пре вен ци ја бо ле сти су ва жни у свим 
жи вот ним до би ма. Про мо ци ја здра вља и ефек ти ван здрав стве ни 
си стем су од пре суд ног зна ча ја ка ко за бла го ста ње гра ђа на та ко и 
за успе шну еко но ми ју. Ме ђу тим, по сти за ње здра вог ста ре ња зна чи 
мно го ви ше од са мо при ла го ђа ва ња здрав стве ног си сте ма по тре-
ба ма ста рих. То пре све га зна чи мно го ви ше ак тив но сти у за јед-
ни ци на про мо ци ји здра вља и пре вен ци ји фак то ра ри зи ка то ком 
чи та вог жи во та по све ћи ва њем по себ не па жње ис хра ни, фи зич кој 
ак тив но сти, мен тал ном здра вљу, упо тре би ал ко хо ла и дро га, пу-
ше њу, ри зи ци ма ко ји про ис ти чу из жи вот не сре ди не и рад не око-
ли не, као и по вре да у кућ ним усло ви ма. 

Мно га обо ље ња са ко ји ма се су о ча ва ју ста ри су пре вен та-
бил на, и мо гу се спре чи ти усва ја њем здра вих сти ло ва жи во та у 
мла ђем жи вот ном до бу. Та ко, по сле ди це го ја зно сти и пре ко мер не 
те жи не од но се 2 до 8% здрав стве ног нов ца, а мо гу ће их је пре-
ве ни ра ти. Фор ми ра ње здра вих жи вот них на ви ка још у де тињ ству 
зна чај но сма њу је тро шко ве здрав стве не за шти те за ле че ње пре-
вен та бил них обо ље ња у ста ро сти.

Про мо ци ја здра вих жи вот них сти ло ва у свим жи вот ним до-
би ма по ве за на је са здра вим ста ре њем, про ду же њем го ди на здра-
вог жи во та или го ди на без оне спо со бље но сти, од но сно го ди на 
ко је осо ба мо же оче ки ва ти да про жи ви у до бром здра вљу. Сто га, 
уна пре ђе ње здра вља де це, од ра слих и ста рих мо же до при не ти 

ства ра њу по пу ла ци је здра вих, функ ци о нал но очу ва них и ак тив них 
ста рих. Сло бод но се мо же ре ћи да на ста ре, у ре ла тив ном сми слу, 
од ла зи нај ве ћи део сред ста ва из фон до ва здрав стве не по тро шње. 
Из тог раз ло га ра ци о нал но је за кљу чи ти да пре вен ци ја фак то ра 
ри зи ка и про мо ци ја здра вља пред ста вља ју нај до сти жни ји циљ ко-
ји је у овом тре нут ку мо гу ће оства ри ти ор га ни зо ва ним ак тив но-
сти ма дру штва, јер би оне до ве ле не са мо до по бољ ша ња здрав-
стве ног ста ња ста рих не го и до уште да ма те ри јал них ре сур са.

2.4. Очу ва ње функ ци о нал не спо соб но сти у ста ро сти

По зна то је да ста ри ја обо ле ла осо ба че сто има мул ти плу па-
то ло ги ју (удру же но при су ство ве ћег бро ја бо ле сти), од но сно ви-
ше хро нич них обо ље ња, али ме ђу ста ри јим је мно го ви ше оних 
ко ји има ју сма ње ну спо соб ност да са мо стал но за до во ље основ не 
по тре бе сва ко днев ног жи во та. Функ ци о нал на за ви сност ра сте са 
го ди на ма и то је про блем ко ји зна чај но ути че на ква ли тет жи во та 
ста рих. Сто га пре вен ци ја на стан ка пре вре ме не функ ци о нал не за-
ви сно сти у ста ро сти тре ба да бу де прин цип ге ри ја триј ске за шти те 
на свим ни во и ма здрав стве не за шти те.

3. ЦИ ЉЕ ВИ И АК ТИВ НО СТИ ПРО ГРА МА

3.1. Оп шти циљ

Оп шти циљ про гра ма је уна пре ђе ње и ја ча ње си сте ма здрав-
стве не за шти те у ци љу очу ва ња и уна пре ђе ња здра вља и ква ли те-
та жи во та ста рих.

3.1.1. Спе ци фич ни циљ: Пре вен ци ја здра вља и бла го ста ња то ком 
це лог жи во та

За оства ри ва ње oвог спе ци фич ног ци ља по треб но је спро ве-
сти сле де ће ак тив но сти:

1) це лис ход ни је при ла го ђа ва ње све у куп ног од но са при мар не 
здрав стве не за шти те пре ма ста ром па ци јен ту;

2) сен зи би ли за ци ја и еду ка ци ја здрав стве них рад ни ка у при-
мар ној здрав стве ној за шти ти на спе ци фич ност по тре ба ста рих;

3) уво ђе ње од го ва ра ју ћих ин стру ме на та за аде кват ни ју про-
це ну здра вља код ста рих;

4) по ди за ње све сти здрав стве них рад ни ка о зна ча ју аку му ла-
ци је раз ли чи тих об ли ка не спо соб но сти и функ ци о нал них огра ни-
че ња код ста рих;

5) да ва ње ја сних смер ни ца ка ко учи ни ти при мар ну здрав стве-
ну за шти ту и ње не про це ду ре при ла го ђе ни јим по тре ба ма ста рих;

6) ин тен зи ви ра ње здрав стве но вас пит ног ра да са ста ри ма, ка-
ко ин ди ви ду ал ног, та ко и груп ног, као и еду ко ва ње са мих ста рих и 
њи хо вих по ро ди ца;

7) ства ра ње оп ти мал ног при сту па ге ри ја триј ске ме ди ци не 
за сно ва ног на до ка зи ма пу тем кон ти ну и ра не еду ка ци је и ши ре ња 
нај но ви јих са зна ња о ста ри ма;

8) ко ор ди ни сан при ступ здрав стве ног си сте ма у за шти ти ста-
рих за сно ва ног на де цен тра ли за ци ји и ори јен та ци ји на ло кал ни 
ни во уз њи хо во ак тив но уче шће.

Пре вен ци ја то ком це лог жи во та, по чев од нај ра ни јег де тињ-
ства, сва ка ко је кључ на и нај бо ља ин ве сти ци ја у здрав и ак ти ван 
жи вот. Пре вен ци ја, ме ђу тим, не пре ста је у ста ри јем жи вот ном до-
бу, она је на про тив не са мо мо гу ћа већ и нео п ход на, ма да са со бом 
но си од ре ђе не спе ци фич но сти. Пре све га, за раз ли ку од мла ђих 
пе ри о да жи вот ног ци клу са, пре вен ци ја је у ста ро сти усме ре на пре 
све га на сма ње ње и кон тро лу обо ље ва ња удру же них са про це сом 
ста ре ња, на го ми ла них ефе ка та ко мор би ди те та (удру же них бо ле-
сти) и сма ње ње по сле дич не не спо соб но сти.

При мар на здрав стве на за шти та код пре вен ци је пред ста вља 
кључ ни чи ни лац у про ме ни ри зич них по на ша ња и пре вен ци ји. 
По што нај че шћи фак то ри ри зи ка као што су пу ше ње, не до ста-
так фи зич ке ак тив но си и не а де ква тан на чин ис хра не исто вре ме но 
пред ста вља ју основ не ри зи ке обо ле ва ња и у ста ри јем жи вот ном 
до бу, из ме на ових фак то ра и да ље је кључ ни фак тор. 

По сто је ћи здрав стве ни си стем ори јен ти сан је пре све га на ле-
че ње сва ке по је ди нач не епи зо де бо ле сти, а не на удру же не бо ле-
сти и по пра вља ње функ ци о нал ног ста ња, ко ји су кључ ни фак то ри 
у очу ва њу ауто но ми је ста рих. По треб ни су но ви при сту пи ба зи-
ра ни на Ин тер на ци о нал ној кла си фи ка ци ји функ ци о ни са ња (ICF), 
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као осно ве про ме не од но са здрав стве ног си сте ма пре ма ста ри ма. 
Ин те гри са ње ге ри ја триј ског при сту па у при мар ну, као и све дру ге 
ни вое за шти те, пред ста вља у су шти ни је дан хо ли стич ки од го вор 
на удру же но при су ство ве ћег бро ја бо ле сти, узи ма ње ве ћег бро-
ја ле ко ва, не кри тич ку при ме ну ве ћег бро ја ле ко ва, од го вор ко ји је 
ин ди ви ду а лан и по се бан за сва ког по је ди нач ног па ци јен та. Ова кав 
при ступ на ла же во ђе ње сва ког па ци јен та као по себ ног слу ча ја, и 
са мо ова квим при сту пом мо гу ће је по сти ћи истин ско при ла го ђа-
ва ње здрав стве ног си сте ма про бле ми ма ста ре ња и ста ро сти и де-
фи ни са њу кон крет них ци ље ва здрав стве не за шти те у том сми слу. 
По се бан иза зов пред ста вља ће оче ки ва ни по раст ин ци ден ци је де-
мен ци је у по пу ла ци ји ста рих.

Из свих на ве де них раз ло га нео п хо дан је ко ор ди ни сан при-
ступ здрав стве ног си сте ма у за шти ти ста рих, ба зи ран на де цен-
тра ли за ци ји и ори јен та ци ји на ло кал ни ни во за шти те, уз њи хо во 
ак тив но уче шће. Ов де је пре све га нео п ход но пра вил но раз у ме ти 
мо гућ но сти и до ме те пре вен ци је код ста рих на по пу ла ци о ном и на 
ин ди ви ду ал ном ни воу, што и по ред свих по сто је ћих са зна ња зах-
те ва до пун ска ис тра жи ва ња. На та кав на чин мо гу ће је ство ри ти 
оп ти ма лан при ступ ге ри ја триј ске ме ди ци не за сно ва не на до ка зи-
ма пу тем кон ти ну и ра не еду ка ци је и ши ре ња нај но ви јих са зна ња 
о ста ри ма.

Пе ри о дич ни ци ља ни пре гле ди ста рих мо гу знат но уна пре ди-
ти ра ну ди јаг но зу, пре вен ци ју и про мо ци ју здра вља у сми слу ства-
ра ња „јав но здрав стве не по ли ти ке за ста ре”. На да ље, по треб но је 
раз у ме ва ње мно го број них дру гих чи ни ла ца ко ји ути чу на ин ди ви-
ду ал не раз ли ке у здрав стве ном ста њу ста рих. То се пре све га од-
но си на при пад ност раз ли чи тим со ци о е ко ном ским гру па ма, при 
че му и ов де основ но на че ло тре ба да пред ста вља по себ на осе тљи-
вост ове по пу ла ци о не гру пе и по сто ја ње ин ди ви ду ал них раз ли ка у 
са мом про це су ста ре ња. 

У ци љу очу ва ња и уна пре ђе ња здра вља ста рих и пре по зна ва-
њу дис кри ми на ци је и на си ља нео п ход но је ин тен зи ви ра ти здрав-
стве но вас пит ни рад са ста ри ма, ка ко ин ди ви ду ал ни та ко и груп-
ни, али и по себ не еду ка ци је са мих ста рих и њи хо вих по ро ди ца.

3.1.2. Спе ци фич ни циљ: Обез бе ђи ва ње ин те гри са не за шти те 
ста рих

За оства ри ва ње овог спе ци фич ног ци ља по треб но је спро ве-
сти сле де ће ак тив но сти:

1) ин тер сек тор ска ко ор ди на ци ја, од но сно ви со ки сте пен са-
рад ње здрав стве ног и со ци јал ног сек то ра, као и свих дру гих ре ле-
вант них чи ни ла ца у за шти ти ста рих (ор га ни за ци је ци вил ног дру-
штва, је ди ни ци ло кал не са мо у пра ве итд.);

2) уво ђе ње све о бу хват не ге ри ја триј ске про це не;
3) фор ми ра ње ти ма за про це ну и ко ор ди на ци ју по тре ба ста рих.
За до во ља ва ју ћи ква ли тет пру же них услу га у за шти ти ста-

рих по сти же се ин те гра ци јом раз ли чи тих сек то ра (хо ри зон тал на 
ин те гра ци ја) и раз ли чи тих сег ме на та уну тар по је ди них сек то ра, 
од но сно ни воа за шти те (вер ти кал на ин те гра ци ја). Ин тер сек тор ска 
ко ор ди на ци ја под ра зу ме ва ви со ки сте пен са рад ње здрав стве ног и 
со ци јал ног сек то ра али и свих дру гих ре ле вант них чи ни ла ца у за-
шти ти ста рих (удру же ња, је ди ни це ло кал не са мо у пра ве итд.). Уну-
тар здрав стве ног сек то ра, ин те гра ци ја се по сти же ја сно де фи ни-
са ним при сту пом раз ли чи тим ни во и ма здрав стве не за шти те, ко ји 
је за ко ном уре ђен и оства рен упу ћи ва њем па ци јен та на раз ли чи те 
ни вое здрав стве не за шти те, од но сно про ход но шћу кроз здрав стве-
ни си стем.

Ра ди обез бе ђи ва ња ин те гри са не за шти те ста рих, док тор ме-
ди ци не у при мар ној здрав стве ној за шти ти (иза бра ни ле кар или 
ле кар слу жбе кућ ног ле че ња) за све ста ри је од 75 го ди на, при ку-
пља по дат ке нео п ход не за опе ра тив но пла ни ра ње пу тем Упит ни ка 
„Све о бу хват на ге ри ја триј ска про це на” (При лог 1).

Од го вор на ли ца у слу жби кућ ног ле че ња или здрав стве не за-
шти те од ра слих и са со ци јал ним рад ни ком До ма здра вља или со-
ци јал ним рад ни ком над ле жног цен тра за со ци јал ни рад фор ми ра ју 
тим за про це ну и ко ор ди на ци ју по тре ба ста рих.

За во ди за ге рон то ло ги ју до би ја ју по дат ке из Упит ни ка „Све-
о бу хват на ге ри ја триј ска про це на”, без по да та ка о лич ном име ну и 
бро ју здрав стве ног кар то на па ци јен та, од свих уста но ва при мар-
не здрав стве не за шти те на сво јој те ри то ри ји. Ана ли зом и об ра дом 
ових по да та ка оства ру је се опе ра тив но пла ни ра ње на те ри то ри ји 
за ко ју су осно ва ни.

Град ски за вод за ге рон то ло ги ју и па ли ја тив но збри ња ва ње, 
Бе о град као ре фе рент на уста но ва за ва нин сти ту ци јал ну за шти ту 
ста рих об је ди њу је ове по дат ке за те ри то ри ју це ле Ре пу бли ке Ср-
би је и пред ла же ме ре.

3.1.3. Спе ци фич ни циљ: По ве ћа ње до ступ но сти и рав но мер но сти 
здрав стве не за шти те за ста ре

За оства ри ва ње овог спе ци фич ног ци ља по треб но је спро ве-
сти сле де ће ак тив но сти:

1) пру жа ње пси хо ге ри ја триј ских услу га у ло кал ној за јед ни ци 
у ци љу уна пре ђе ња и очу ва ња мен тал ног здра вља пре ма пре по ру-
ка ма Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је;

2) омо гу ћи ти ста рим не за ви стан жи вот у за јед ни ци и за шти-
ту мен тал ног здра вља ба зи ра ну на иден ти фи ко ва ним по тре ба ма 
ко ри сни ка и њи хо ве око ли не од стра не струч ња ка и дру штва и 
оја ча ти по сто је ће слу жбе за за шти ту мен тал ног здра вља ста рих у 
ви ду обра зо ва ња ка дра, као и мре же слу жби у ко ји ма би се збри-
ња ва ли ста ри са мен тал ним по ре ме ћа ји ма; 

3) по ди за ње све сти здрав стве них рад ни ка на при мар ном ни-
воу здрав стве не за шти те, за раз ли чи те аспек те здрав стве них по-
тре ба ста рих, ка ко у сми слу од го ва ра ју ћих ге ри ја триј ских прин ци-
па ле че ња, та ко и са аспек та пре вен ци је; 

4) уна пре ђе ње пру жа ња здрав стве них услу га ста ри ма од 
стра не иза бра ног ле ка ра, слу жбе кућ ног ле че ња и па тро на жне 
слу жба, уз пра вил ну упо тре бу ин стру мен та „Све о бу хват на ге ри-
ја триј ска про це на”;

5) у ци љу по ве ћа ња до ступ но сти при мар не здрав стве не за-
шти те ста ри ма у ру рал ним под руч ји ма нео п ход на је од го ва ра ју ћа 
ка дров ска обез бе ђе ност, фор ми ра ње здрав стве них ста ни ца од но-
сно ам бу лан ти и обез бе ђи ва ње по треб ног бро ја во зи ла за пру жа ње 
здрав стве них услу га на те ре ну;

6) на се кун дар ном и тер ци јер ном ни воу здрав стве не за шти те 
тре ба спро ве сти сле де ће:

а) фор ми ра ње акут них ге ри ја триј ских оде ље ња на тер ци јар-
ном ни воу за шти те;

б) из два ја ње 5% укуп ног бро ја по сте ља за пру жа ње здрав-
стве них услу га ста ри ји ма; 

в) из два ја ње 5% укуп ног бро ја пси хи ја триј ских по сте ља за 
по тре бе акут не пси хо ге ри ја три је;

7) аде кват но ор га ни зо ва ње здрав стве не слу жбе у уста но ва ма 
за ду го трај ни бо ра вак ста рих (до мо ви за ста ре, од но сно ге рон то-
ло шки цен три), ка ко у др жав ној, та ко и у при ват ној сво ји ни.

Иако ве ли ки број ста рих има мен тал не по ре ме ћа је по сто је-
ће слу жбе за за шти ту мен тал ног здра вља ста рих не спрем не су да 
се су о че са иза зо вом по пу ла ци је ко ја ста ри, пре све га услед не-
до стат ка обра зо ва ног ка дра, али и мре же слу жби у ко ји ма би се 
збри ња ва ли ста ри са мен тал ним по ре ме ћа ји ма. Има ју ћи у ви ду да 
је ста ри ма нео п ход но, до кле год је то мо гу ће, омо гу ћи ти не за ви-
сан жи вот у за јед ни ци, и за шти та мен тал ног здра вља по пу ла ци је 
ста рих тре ба да се од ви ја у за јед ни ци ба зи ра на на иден ти фи ко ва-
ним по тре ба ма ко ри сни ка и њи хо ве око ли не од стра не струч ња-
ка и дру штва. Стра те ги јом раз во ја за шти те мен тал ног здра вља 
Ре пу бли ке Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 8/07) је пред ви-
ђен раз вој слу жби за за шти ту мен тал ног здра вља у за јед ни ци, и то 
на се кун дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те. Овим 
про гра мом пред ви ђа се фор ми ра ње слу жби за пру жа ње услу га за-
шти те мен тал ног здра вља ста рих на при мар ном ни воу здрав стве-
не за шти те. Ове слу жбе тре ба да пру жа ју све о бу хват ну за шти ту 
мен тал ног здра вља ста рих, што бли же њи хо вом ме сту бо рав ка. На 
овај на чин ће се про мо ви са ти ауто но ми ја ста рих са мен тал ним по-
ре ме ћа ји ма, али и сма њи ти упу ћи ва ње на бол нич ко ле че ње.

Ка да је реч о уна пре ђе њу и очу ва њу мен тал ног здра вља, пре-
ма пре по ру ка ма Свет ске здрав стве не ор га ни за ци је, кри ти чан фак-
тор пред ста вља пру жа ње пси хо ге ри ја триј ких услу га у ло кал ној 
за јед ни ци.

По ве ћа ње до ступ но сти и рав но мер ност здрав стве не за шти те 
од на ро чи тог је зна ча ја за све ста ре, а по себ но за оне ко ји жи ве у 
нај у да ље ни јим и ру рал ним под руч ји ма. У те сној ве зи са до ступ-
но шћу је „ста ри зам”, као об лик дис кри ми на ци је због го ди на ста-
ро сти, а ко ји је ра ши рен у мно гим сфе ра ма жи во та.

У по гле ду пре вен ци је „ста ри зма” и по ве ћа ња до ступ но сти ко ја 
из ово га про из ла зи, основ ни по сту лат тре ба да бу де су зби ја ње прак-
се не пру жа ња здрав стве них услу га ста ри ма због го ди на жи во та.
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На при мар ном ни воу здрав стве не за шти те, нај ва жни ји фак-
то ри су по ди за ње све сти здрав стве них рад ни ка и здрав стве них са-
рад ни ка за раз ли чи те аспек те здрав стве них по тре ба ста рих, ка ко у 
сми слу од го ва ра ју ћих ге ри ја триј ских прин ци па ле че ња, та ко и са 
аспек та пре вен ци је.

По се бан зна чај у том сми слу има ју иза бра ни ле кар, слу жбе 
кућ ног ле че ња и па тро на жна слу жба, уз пра вил ну упо тре бу ин-
стру мен та „Све о бу хват на ге ри ја триј ска про це на”. У ру рал ним 
под руч ји ма у ци љу по ве ћа ња до ступ но сти при мар не здрав стве не 
за шти те ста ри ма нео п ход на је од го ва ра ју ћа ка дров ска обез бе ђе-
ност, фор ми ра ње здрав стве них ста ни ца/ам бу лан ти и обез бе ђи ва ње 
по треб ног бро ја во зи ла за пру жа ње здрав стве них услу га на те ре ну.

Зна ча јан фак тор до ступ но сти и рав но мер но сти здрав стве не 
за шти те тре ба да пред ста вља и аде кват но ор га ни зо ва ње здрав-
стве не слу жбе у уста но ва ма за ду го трај ни бо ра вак ста рих (до мо ви 
за ста ре, од но сно ге рон то ло шки цен три), ка ко у др жав ној, та ко и у 
при ват ној сво ји ни.

3.1.4. Спе ци фич ни циљ: Про мо ци ја здра ве и ак тив не ста ро сти, 
ауто но ми је и спо соб но сти ста рих за што ду жи са мо стал ни  

жи вот у свом при род ном окру же њу

За оства ри ва ње овог спе ци фич ног ци ља по треб но је спро ве-
сти сле де ће ак тив но сти:

1) пре вен ци ју фак то ра ри зи ка за да љу про гре си ју функ ци о-
нал не не спо соб но сти и са њим ве за них ста ња, (ра на мо би ли за ци ја 
па ци јен та, пре вен ци јом на стан ка де ку би тал не ра не итд.);

2) што ду же очу ва ње мен тал ног здра вља па ци јен та, чак и у 
слу ча ју на сту па ња де мен ци је ње ном ра ном ди јаг но зом, аде кват ном 
ко му ни ка ци јом са око ли ном па ци јен та у нај ра ни јим фа за ма, при ме-
ном од го ва ра ју ће те ра пи је ко ја успо ра ва про гре си ју бо ле сти;

3) по др шка пру жа о ци ма не ге ко ја у нај ве ћој ме ри ни је пред-
мет здрав стве ног сек то ра;

4) спре ча ва ње зло у по тре ба и на си ље над ста ри ма ко ји су 
функ ци о нал но не спо соб ни и/или мен тал но не ком пе тент ни

Про мо ци ја здра ве и ак тив не ста ро сти под ра зу ме ва ак тив но-
сти ко ји не по сред но до при но се по ве ћа ва њу за сту пље но сти ста рих 
очу ва не функ ци о нал не спо соб но сти и без при су ства бо ле сти. Ово у 
нај ши рем сми слу има за циљ уна пре ђе ње ква ли те та жи во та, очу ва-
ње ауто но ми је ста рих и про ду же ња њи хо ве спо соб но сти за што ду-
жу не за ви сност и са мо стал ни жи вот у свом при род ном окру же њу (у 
за јед ни ци). Оства ре ње овог ци ља пред ста вља мо жда нај зна чај ни ји 
ко рист, не са мо са аспек та са мих ста рих, не го и дру штва у це ли ни. 
Ти ме се до во ди до зна чај них уште да у здрав стве ном си сте му, а пу тем 
по др шке по ро ди ци (као још увек основ ном но си о цу не ге ста рих у Ре-
пу бли ци Ср би ји), и дру штва у це ли ни. Од су ство ва ње са по сла чла на 
по ро ди це, или не ког дру гог не фор мал ног пру жа о ца не ге због бри ге о 
ста ри ма узрок је зна чај них еко ном ских гу би та ка, за ко је у Ре пу бли ци 
Ср би ји у овом тре нут ку још увек не по сто је пре ци зни по да ци.

Уз исто вре ме но при су ство две или ви ше бо ле сти (по ли мор-
би ди тет), функ ци о нал на спо соб ност пред ста вља је дан од основ-
них по сту ла та ге ри ја триј ског при сту па. Због са ме при ро де ма-
ни фе ста ци ја про це са ста ре ња, ова два ен ти те та пред ста вља ју 
је дин стве ну и не рас ки ди ву це ли ну. Не а де кват но збри ња ва ње јед-
не до во ди до по гор ша ња дру ге и обрат но. У екс трем ним слу ча-
је ви ма то узро ку је не са мо озбиљ но по гор ша ње бо ле сти, не го и 
пот пу ну не спо соб ност ста рих за ак тив но сти сва ко днев ног жи во та 
и след стве ну за ви сност од ту ђе не ге и по мо ћи. Да ље на пре до ва ње 
ова квог ста ња уво ди ста рог па ци јен та у ста ње пот пу не не мо ћи ко-
ја пред ста вља нај о збиљ ни ји ри зик за ире вер зи бил но по гор ша ње 
здрав стве ног ста ња и ве о ма бр зи на ста нак смрт ног ис хо да.

Са на стан ком функ ци о нал не не мо ћи у ве зи је и кон цепт Ду-
го трај не не ге, ко ја го то во у пот пу но сти ве зу је па ци јен та за по-
сте љу и зах те ва це ло днев ну ту ђу не гу и огром но ан га жо ва ње 
здрав стве ног си сте ма. На ста нак ова квог ста ња та ко ђе је мо гу ће у 
нај ве ћем бро ју слу ча је ва пре ве ни ра ти, од ло жи ти или ба рем олак-
ша ти, уна пре ђе њем здра вља, пра во вре ме ним ди јаг но сти ком, ле че-
њем и ре ха би ли та ци јом па ци јен та. Ула ском у ире вер зи бил ну фа зу 
функ ци о нал не не спо соб но сти, па ци јент по ста је до жи вот но за ви-
сан од не ге и по мо ћи дру гих ли ца уз знат но по ве ћан обим здрав-
стве них и со ци јал них услу га.

И док се на на ста нак и про гре си ју ире вер зи бил них не спо-
соб но сти мо же де ло ва ти аде кват ним ге ри ја триј ским ле че њем, у 
прак си су на жа лост да ле ко че шће ак тив но сти ко је се при ме њу ју 
јед ном ка да се трај на не спо соб ност већ раз ви је. 

3.1.5. Спе ци фич ни циљ: Пре вен ци ја, от кри ва ње на си ља  
над ста ри ма и ре а го ва ње

За оства ри ва ње овог спе ци фич ног ци ља по треб но је спро ве-
сти сле де ће ак тив но сти:

1) до но ше ње про то ко ла у си сте му здрав стве не за шти те за 
пре по зна ва ње по сто ја ња на си ља над ста ри ма;

2) пред у зи ма ње ак тив но сти на збри ња ва њу оних ста рих ко ји 
су већ по ста ли жр тве на си ља;

3) еду ка ци ја здрав стве них про фе си о на ла ца као и свих оних 
ко ји ра де са ста ри ма;

4) скри нинг на на си ље ста рих.
Ста ри су из ра зи то вул не ра бил на ка те го ри ја ста нов ни штва и сто-

га су по сле ди це би ло ког об ли ка на си ља над ста ри ма мно го те же. На 
по себ ном ри зи ку су они ста ри ко ји у из ве сној ме ри па те од гу бит ка 
ауто но ми је и ко ји су у ста њу за ви сно сти (би ло фи зич ке, пси хо ло шке, 
еко ном ске). На си ље мо же до ве сти до на ру ша ва ња већ оште ће ног 
здра вља ста рих, ком пли ка ци ја ис по ље не бо ле сти, пот хра ње но сти и 
не до вољ ног уно ше ња теч но сти, фи зич ких и пси хо ло шких оште ће ња, 
све до, у нај те жим слу ча је ви ма на си ља, смрт ног ис хо да. 

Без об зи ра на вр сту (фи зич ко, пси хо ло шко, фи нан сиј ско, сек-
су ал но на си ље, за не ма ри ва ње, са мо за не ма ри ва ње), на си ље над 
ста ри ма је те шко пре по зна тљи во и то пре све га услед: 

1) не пре по зна ва ња по сто ја ња про бле ма у дру штве ној за јед ни-
ци (ни зак ни во дру штве не све сти о по сто ја њу на си ља, не по зна ва ње 
про бле ма, не до вољ на ин фор ми са ност, не до вољ но ис тра жи ва ња);

2) не при зна ва ња са мих ста рих, не при ја вљи ва ња;
3) не пре по зна ва ња од стра не про фе си о на ла ца услед њи хо ве 

не до вољ не еду ко ва но сти, не до вољ ног по зна ва ња са мог про бле ма;
4) по сто ја ња ла тент них об ли ка;
5) ста ва да је то по ро дич ни про блем, нај ма ње се при ја вљу је 

иако је нај че шће, оста је иза „за тво ре них вра та”;
6) нео т кри ве ни слу ча је ви код ста рих ко ји ни су ко ри сни ци 

здрав стве них и со ци јал них услу га.
Мно ге жр тве на си ља због на ве де них раз ло га оста ју нео т кри-

ве не и ста ре осо бе за то оста ју без нео п ход не про фе си о нал не по мо-
ћи. С об зи ром на то да су ста ри нај че шћи ко ри сни ци здрав стве не 
за шти те, здрав стве но осо бље, на ро чи то у при мар ној здрав стве ној 
за шти ти, има ва жну уло гу у от кри ва њу осо ба ко је су на ри зи ку или 
су већ по ста ле жр тве на си ља. Њи хо ва оба ве за је да по зна ју сам про-
блем на си ља над ста ри ма, вр сте, об ли ке, фак то ре ри зи ка, симп то ме, 
да мо гу да пре по зна ју и ла тент не об ли ке, да мо гу да иден ти фи ку ју 
па ци јен те ко ји су на ри зи ку, али и да ре а гу ју и пре ду зму од го ва ра ју-
ће ме ре за шти те у слу ча ју већ ис по ље ног на си ља над ста ри ма. Али, 
пре све га, да ра де на пре вен ци ји на си ља над ста ри ма.

За ово је по треб на до бра еду ка ци ја здрав стве них про фе си о-
на ла ца као и свих оних ко ји ра де са ста ри ма. Пред у слов от кри-
ва ња по сто ја ња сум ње на на си ље је скри нинг ста рих ко ји до ла зе 
у ам бу лан те пре све га при мар не здрав стве не за шти те и хит них 
слу жби, при ме ном од го ва ра ју ћег ин стру мен та. Ово по ка зу је да 
здрав стве но осо бље не ма пред ра су де пре ма ста ри ма, као ни оне 
ба зи ра не на со ци јал ном ста ту су или из гле ду па ци јен та, да здрав-
стве ни про фе си о на лац мо же да раз у ме ка кав ути цај има на си ље 
на здрав стве ни ста тус. Ве о ма је ва жно на пра ви ти ве зу из ме ђу 
скри нин га и ин тер вен ци је. Пред у слов за ово је по сто ја ње ти ма, 
мул ти ди сци пли нар ност, до бра са рад ња свих су бје ка та и ко ор ди-
ни са не ак тив но сти на ни воу за јед ни це. Пре не го што се про це ду ра 
скри нин га на си ља над ста ри ји ма уве де у сва ко днев ну прак су мо ра 
би ти фор ми ра на мре жа ин сти ту ци ја ко је у ово ме уче ству ју (здрав-
стве не уста но ве, уста но ве со ци јал не за шти те, по ли ци ја, суд ство, 
ор га ни ло кал не са мо у пра ве), са ја сно де фи ни са ним функ ци ја ма и 
од го вор но сти ма, кон такт осо ба ма и бро је ви ма те ле фо на.

Све ово на ме ће по тре бу до но ше ња про то ко ла у здрав стве ној 
за шти ти за пре по зна ва ње по сто ја ња на си ља и пред у зи ма њу ак тив-
но сти на збри ња ва њу оних ста рих ко ји су већ по ста ли жр тве на-
си ља.

4. ЕДУ КА ЦИ ЈА

Еду ка ци ја здрав стве них рад ни ка у обла сти здрав стве не не-
ге ста рих спро во ди се у скла ду са За ко ном о здрав стве ној за шти-
ти („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 72/09  – др. за кон, 88/10, 
99/10, 57/11, 119/12, 45/13  – др. за кон 93/14, 96/15 и 106/2015), и 
до не тим про пи си ма за ње но спро во ђе ње. 
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5. ИС ТРА ЖИ ВА ЊЕ

5.1. Ус по ста вља ње основ ног ску па по да та ка здрав стве не,  
де мо граф ске, еко ном ске и дру гих сег ме на та ста ти сти ке

Ус по ста вља ње основ ног ску па по да та ка здрав стве не, де мо-
граф ске, еко ном ске и дру гих сег ме на та ста ти сти ке ко ји тре ба да 
по слу же као основ за пла ни ра ња, пра ће ње и про це ну спро во ђе ња 
раз ли чи тих еле ме на та Про гра ма, што ће омо гу ћи ти да се на јед-
но о бра зан на чин до ђе до кон зи стент них по да та ка о раз ли чи тим 
аспек ти ма здрав стве ног ста ња, де мо граф ских, еко ном ских и дру-
гим по ка за те љи ма ве за ним за раз ли чи те ка рак те ри сти ка ста нов ни-
штва жи вот не до би 65 и ви ше го ди на.

Основ ни скуп по да та ка та ко ђе би укљу чи вао при ку пље не 
по дат ке из Упит ни ка „Све о бу хват на ге ри ја триј ска про це на”, што 
би би ло од по себ ног зна ча ја за пра ће ње бро ја функ ци о нал но за ви-
сних ста рих и след стве но пла ни ра ње ак тив но сти и ме ра за њи хо во 
здрав стве но збри ња ва ње и ду го трај ну не гу.

5.2. Пра ће ње и ко ор ди на ци ја

У за во ди ма над ле жним за ге рон то ло ги ју и па ли ја тив но збри-
ња ва ње струч ни ти мо ве пра те и ко ор ди ни ра ју ис тра жи ва ње из 
под тач ке 5.1. ове тач ке”.

5.3. Раз ме на ис ку ста ва

Над ле жне здрав стве не уста но ве у обла сти за шти те ста рих, 
при ме њу ју са вре ме на ис ку ства и са зна ња, пра во вре ме но раз ме њу-
ју ин фор ма ци је и ак тив но сти у обла сти ге ри ја три је и за шти те ста-
рих у зе мљи и ино стран ству.

5.4. Фун да мен тал на ис тра жи ва ња

Фун да мен тал на ис тра жи ва ња у ге ри ја три ји, ге рон то ло ги ји и 
здрав стве ној за шти ти ста рих до при но се не са мо уна пре ђе њу те о-
риј ских са зна ња, већ су пре све га усмеренa на оства ри ва ње кон-
цеп та здрав стве не за шти те  – ме ди ци не за сно ва не на до ка зи ма.

Фун да мен тал на ис тра жи ва ња у ре фе рент ним уста но ва ма 
спро во де се у скла ду са за ко ном, са мо стал но или у са рад њи са 
дру гим слич ним уста но ва ма у зе мљи и ино стран ству.

6. OЧЕКИВАНИ РЕ ЗУЛ ТА ТИ

По ла зе ћи од чи ње ни це да се Про грам до но си ра ди уна пре ђе-
ња и ја ча ња си сте ма здрав стве не за шти те у ци љу очу ва ња и уна-
пре ђе ња здра вља и ква ли те та жи во та ста рих, до сти за ње ре зул та та 
Про гра ма оче ку је се до 2020. го ди не.

Оче ки ва ни крат ко роч ни ре зул та ти:
1) ускла ђи ва ње оби ма ко ри шће ња здрав стве не за шти те са спе-

ци фич ним по тре ба ма ове по себ но осе тљи ве по пу ла ци о не гру пе;
2) ин те гри сан при ступ у здрав стве ној и са њом по ве за ном за-

шти том ста рих;
3) обез бе ђи ва ње до ступ но сти и пра вед но сти у ко ри шће њу здрав-

стве не за шти те; 
4) усме ра ва ње здрав стве не за шти те ста рих ка про мо ци ји здра-

вља и пре вен ци ји на стан ка бо ле сти и/или ком пли ка ци ја већ ис по-
ље ног обо ље ња, уз пре у зи ма ње од го вор но сти ста рих за соп стве но 
здра вље;

5) осна жи ва ње тим ског ра да здрав стве ног осо бља и здрав стве-
них са рад ни ка у при мар ној здрав стве ној за шти ти, са мих ста рих, по-
ро ди це, ло кал не са мо у пра ве, удру же ња, ме ди ја.

Оче ки ва ни ду го роч ни ре зул та ти су:
1) сма њи ва ње не јед на ко сти у до ступ но сти и ко ри шће њу здрав-

стве не за шти те ста рих из ме ђу се ла и гра да;
2) уна пре ђе ње си сте ма здрав стве не за шти те ко је ће омо гу ћи-

ти бо ље здра вље и ква ли тет жи во та по пу ла ци је ста рих, а по себ но 
ста ри јих же на; 

3) из град ња нео п ход них ка па ци те та ко ји ће на нај е фи ка сни ји 
на чин ути ца ти на по бољ ша ње и за шти ту здра вља и очу ва ње ква-
ли те та жи во та у ста ро сти, као и на осна жи ва ње по ро ди ца ста рих; 

4) уна пре ђе ње ква ли те та ра да, пра ће ње и про це на, као и 
раз вој ин фор ма ци о ног здрав стве ног си сте ма у ци љу уна пре ђе ња 
здрав стве не за шти те по пу ла ци је ста рих.

7. УПРА ВЉА ЊЕ И КО ОР ДИ НА ЦИ ЈА АК ТИВ НО СТИ МА

Ин сти ту ти, од но сно за во ди за јав но здра вље у са рад њи са 
за во ди ма за ге рон то ло ги ју и па ли ја тив но збри ња ва ње управ ног 
окру га у скла ду са Уред бом о пла ну мре же здрав стве них уста но-
ва („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 42/06, 119/07, 84/08, 71/09, 85/09, 
24/10, 6/12, 37/12, 8/14 и 92/15), оства ру ју ко ор ди на ци ју ак тив но-
сти, при ку пља ју и ана ли зи ра ју по дат ке на ни воу управ них окру га 
и до ста вља ју их Ин сти ту ту за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан 
Јо ва но вић Ба тут”.

Та ко ђе, ин сти ту ти и за во ди за јав но здра вље у са рад њи са 
за во ди ма за ге рон то ло ги ју и па ли ја тив но збри ња ва ње управ ног 
окру га, не по сред но пра те спро во ђе ње Про гра ма, уче ству ју у из-
ра ди пла на ак тив но сти са до мо ви ма здра вља, оба вља ју струч не 
кон сул та ци је за спро во ђе ње Про гра ма и при ку пља ју из ве шта је из 
здрав стве них уста но ва на осно ву ко јих пра ве пла но ве и упут ства 
за да љи рад на спро во ђе њу Про гра ма.

Дом здра вља ор га ни зу је и спро во ди Про грам на те ри то ри ји за 
ко ју је осно ван. Дом здра вља обра зу је тим за спро во ђе ње Про гра ма 
ко га чи не ру ко во ди лац ти ма, на чел ник слу жбе оп ште ме ди ци не, па-
тро на жна се стра, со ци јал ни рад ник, пред став ник је ди ни це ло кал не 
са мо у пра ве. Овај тим је за ду жен за до ста вља ње из ве шта ја ин сти ту-
ту, од но сно за во ду за јав но здра вље, као и за во ду за ге рон то ло ги ју 
и па ли ја тив но збри ња ва ње из свог управ ног окру га.

8. ПРА ЋЕ ЊЕ И ПРО ЦЕ НА СПРО ВО ЂЕ ЊА ПРО ГРА МА

Пра ће ње и спро во ђе ње про гра ма, на осно ву при ку пља ња, 
об ра де и ана ли зе про пи са них здрав стве но ста ти стич ких и дру-
гих по да та ка, од но сно по ка за те ља пред ви ђе них овим про гра мом 
(Упут ник „Све о бу хват на ге ри ја триј ска про це на”), као и на осно-
ву не по сред ног уви да за под руч је управ ног окру га вр ше над ле жни 
ин сти ту ти и за во ди за јав но здра вље у са рад њи са за во ди ма за ге-
рон то ло ги ју и па ли ја тив но збри ња ва ње.

Из ве шта ји о ква ли те ту ра да здрав стве них уста но ва на при-
мар ном ни воу здрав стве не за шти те са чи ња ва се на осно ву сле де-
ћих по ка за те ља:

1) бро ја фор ми ра них ти мо ва за про це ну и ко ор ди на ци ју по-
тре ба ли ца од 65 го ди на и ви ше;

2) бро ја ор га ни зо ва них слу жби у је ди ни ца ма ло кал не са мо-
у пра ве за пру жа ње пси хо со ци јал не по мо ћи ли ци ма од 65 го ди на 
и ви ше;

3) бро ја еду ка тив них ску по ва и се ми на ра одр жа них у здрав-
стве ној уста но ви о ин те гри са ној здрав стве ној за шти ти;

4) про цен та па ци је на та ста ри јих од 75 го ди на ко ји су об у хва-
ће ни све о бу хват ном ге ри ја триј ском про це ном. 

Из ве шта ји о ква ли те ту ра да здрав стве них уста но ва на се кун-
дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те са чи ња ва ју се 
на осно ву сле де ћих по ка за те ља:

1) бро ја фор ми ра них акут них ге ри ја триј ских оде ље ња на се-
кун дар ном и тер ци јар ном ни воу здрав стве не за шти те;

2) про цен та из дво је ног укуп ног бро ја по сте ља за пру жа ње 
здрав стве них услу га ма ста ри ји ма;

3) про цен та из дво је ног укуп ног бро ја пси хи ја триј ских по сте-
ља за по тре бе акут не пси хо ге ри ја три је и

4) бро ја ор га ни зо ва них здрав стве них слу жби у уста но ва ма за 
ду го трај ни бо ра вак ста рих.

Из ве шта је и ана ли зе о спро во ђе њу Про гра ма, јед ном го ди-
шње, ин сти ту ти, од но сно за во ди за јав но здра вље у са рад њи са 
за во ди ма за ге рон то ло ги ју и па ли ја тив но збри ња ва ње за сво је 
управ не окру ге, а на осно ву из ве шта ја здрав стве них уста но ва, до-
ста вља ју Ин сти ту ту за јав но здра вље Ср би је „Др Ми лан Јо ва но-
вић Ба тут”.

На осно ву до ста вље них из ве шта ја Ин сти тут за јав но здра вље 
Ср би је „Др Ми лан Јо ва но вић Ба тут” са чи ња ва збир ни из ве штај и 
ана ли зу на го ди шњем ни воу и до ста вља га Ми ни стар ству здра вља.

9. ФИ НАН СИ РА ЊЕ

За спро во ђе ње овог про гра ма ни су по треб на фи нан сиј ска 
сред ства у бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је за 2017. го ди ну.

У 2018. и 2019. го ди ни, сред ства ће би ти пла ни ра на у по ступ-
ку при пре ме За ко на о бу џе ту  – Раз део Ми ни стар ства здра вља, у 
скла ду са ли ми том ко је од ре ди Ми ни стар ство фи нан си ја.
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На осно ву чла на 2. став 2. За ко на о из да ва њу до плат не по-
штан ске мар ке („Слу жбе ни гла сник РС”, број 61/05) и чла на 42. 
став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о из да ва њу до плат не по штан ске мар ке „КРОВ 2017”

Члан 1.
На по штан ске по шиљ ке у уну тра шњем по штан ском са о бра-

ћа ју, осим на по шиљ ке но ви на и ча со пи са, пла ћа се до плат на по-
штан ска мар ка „КРОВ 2017” од 6. до 21. мар та 2017. го ди не.

Мар ка из ста ва 1. овог чла на из да је се у ти ра жу од 1.500.000 
ко ма да, у апо е ну у ви си ни од 10 ди на ра.

Члан 2.
Сред ства од про да те до плат не по штан ске мар ке из чла на 1. 

ове уред бе, Јав но пред у зе ће „По шта Ср би је”, Бе о град, упла ћу је 
сед мо днев но на ра чун про пи сан за упла ту сред ста ва оства ре них 
про да јом до плат не по штан ске мар ке „КРОВ 2017”.

Сред ства из ста ва 1. овог чла на на ме њу ју се Ко ме са ри ја ту за 
из бе гли це и ми гра ци је, Но ви Бе о град, На род них хе ро ја 4, а ко ри-
сти ће се пре ма про гра му ко ји до но си ко ри сник тих сред ста ва, на 
ко ји са гла сност да је Вла да.

Члан 3.
На чин из да ва ња до плат не по штан ске мар ке ре гу ли ше се уго-

во ром из ме ђу ко ри сни ка до плат не по штан ске мар ке и пред у зе ћа 
ко је оба вља по сло ве про да је до плат не по штан ске мар ке у скла ду 
са за ко ном.

Члан 4.
Ова уред ба сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва-

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

05 број 110-743/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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На осно ву чла на 2. став 2. За ко на о из да ва њу до плат не по-

штан ске мар ке („Слу жбе ни гла сник РС”, број 61/05) и чла на 42. 
став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о из да ва њу до плат не по штан ске мар ке „ЕВРОП СКО 
АТЛЕТ СКО ПР ВЕН СТВО У ДВО РА НИ 2017”

Члан 1.
На по штан ске по шиљ ке у уну тра шњем по штан ском са о бра-

ћа ју, осим на по шиљ ке но ви на и ча со пи са, пла ћа се до плат на по-
штан ска мар ка „ЕВРОП СКО АТЛЕТ СКО ПР ВЕН СТВО У ДВО-
РА НИ 2017” од 27. фе бру а ра до 5. мар та 2017. го ди не.

Мар ка из ста ва 1. овог чла на из да је се у ти ра жу од 750.000 
ко ма да, у апо е ну у ви си ни од 10 ди на ра.

Члан 2.
Сред ства од про да те до плат не по штан ске мар ке из чла на 1. 

ове уред бе, ЈП „По шта Ср би је”, Бе о град упла ћу ју се днев но на 
ра чун про пи сан за упла ту сред ста ва оства ре них про да јом до плат-
не по штан ске мар ке „ЕВРОП СКО АТЛЕТ СКО ПР ВЕН СТВО У 
ДВО РА НИ 2017”.

Сред ства из ста ва 1. овог чла на на ме њу ју се Атлет ском са ве зу 
Ср би је за фи нан си ра ње ор га ни за ци је Европ ског атлет ског пр вен-
ства у дво ра ни 2017. го ди не, а ко ри сти ће се пре ма про гра му ко ји 
до но си ко ри сник тих сред ста ва, на ко ји са гла сност да је Вла да.

Члан 3.
На чин из да ва ња до плат не по штан ске мар ке ре гу ли ше се уго-

во ром из ме ђу ко ри сни ка до плат не по штан ске мар ке и пред у зе ћа 
ко је оба вља по сло ве про да је до плат не по штан ске мар ке у скла ду 
са за ко ном.

Члан 4.
Ова уред ба сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја вљи ва-

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

05 број 110-855/2017 
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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На осно ву чла на 219. Ца рин ског за ко на (,,Слу жбе ни гла сник 

РС”, бр. 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16) и чла на 42. став 1. За ко-
на о Вла ди (,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

У Р Е Д  БУ

о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о вр сти, ко ли чи ни и 
вред но сти ро бе на ко ју се не пла ћа ју уво зне да жби не, 

ро ко ви ма, усло ви ма и по ступ ку за оства ри ва ње пра ва 
на осло бо ђе ње од пла ћа ња уво зних да жби на

Члан 1.
У Уред би о вр сти, ко ли чи ни и вред но сти ро бе на ко ју се не 

пла ћа ју уво зне да жби не, ро ко ви ма, усло ви ма и по ступ ку за оства-
ри ва ње пра ва на осло бо ђе ње од пла ћа ња уво зних да жби на (,,Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 48/10, 74/11 и 63/13), члан 7. бри ше се.

Члан 2.
На слов из над чла на и члан 12. ме ња ју се и гла се:

,,Пред ме ти на ме ње ни за oбрaзoвaњe, зaпoшљaвaњe  
или по бољ ша ње дру штве ног по ло жа ја осо ба  

са ин ва ли ди те том
Члан 12.

Осло бо ђе ни су од пла ћа ња уво зних да жби на на пред ме те 
нaмeњeне зa oбрaзoвaњe, зaпoшљaвaњe или по бољ ша ње дру штве-
ног по ло жа ја осо ба са ин ва ли ди те том, као и на рeзeрвнe дeлoвe, кoм-
пoнeнтe или дoдaт кe кojи су пoсeбнo нaпрaвљeни зa те про из во де:

1) сле пе и сла бо ви де осо бе  – на сли ке, гра ву ре и фо то гра фи је 
у ре ље фу за сле пе и сла бо ви де, као и ма ке те и ре пли ке обје ка та ко је 
сле пи и сла бо ви ди не мо гу да пер ци пи ра ју, ге о граф ске кар те и дру ге 
так тил не 2-ди мен зи о нал не и 3-ди мен зи о нал не при ка зе, Бра јев па пир, 
шта по ве за сле пе и сла бо ви де, та бле, ма ши не и штам па че за пи са ње 
и об ра ду тек ста на Бра је вом пи сму, Бра је ве дис пле је (ре до ве) и дру ге 
уре ђа је (сред ства) за пи са ње и об ра ду Бра је вог пи сма, сни мље не ма-
те ри ја ле од но сно но са че зву ка (ка се те, ЦД-ови, маг не то фон ске тра ке 
и дру ги но са чи зву ка), уре ђа је за сни ма ње и ре про дук ци ју зву ка (маг-
не то фо ни, ка се то фо ни, ЦД пле је ри, дик та фо ни и дру го), на о ча ре са 
ди оп три јом и со чи ва и дру га сред ства за по бољ ша ње ви зу ел не функ-
ци је, кла сич не и елек трон ске лу пе и уре ђа је за уве ли ча ва ње, на став на 
и ди дак тич ка помагaла и апа ра те (уре ђа је), Бра је ве и го вор не са то ве 
са ку ћи шти ма ко ја ни су од пле ме ни тих ме та ла, хар две ре и софт ве ре 
ди зај ни ра не за омо гу ћа ва ње сле пим и сла бо ви дим да ко ри сте ком пју-
те ре и мо бил не те ле фо не и дру га сред ства и по ма га ла ко ја су нео п-
ход на за сва ко днев ну упо тре бу сле пих и сла бо ви дих, игре и до дат ке 
 – по себ но при ла го ђе не за упо тре бу од стра не сле пих и сла бо ви дих,

2) осо бе са ин ва ли ди те том  – на ор то пед ска и дру га по ма га ла, ре-
зер вне де ло ве и по тро шни ма те ри јал за ко ри шће ње тих по ма га ла ко ја 
слу же као за ме на ор га на ко ји не до ста ју, од но сно оште ће них ор га на,
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3) осо бе са ин ва ли ди те том ко је су оспо со бље не за вр ше ње од-
ре ђе не де лат но сти  – на опре му за вр ше ње те де лат но сти, по себ но 
из ра ђе ну и на ме ње ну за упо тре бу од стра не осо ба са ин ва ли ди те том,

4) ор га ни за ци је осо ба са ин ва ли ди те том, од но сно осо бе са 
ин ва ли ди те том  – на спе ци фич ну опре му, пут нич ке ауто мо би ле и 
дру га мо тор на во зи ла кон стру и са на пр вен стве но за пре воз ли ца, 
уре ђа је и ин стру мен те и на њи хо ве ре зер вне де ло ве, као и на по-
тро шни ма те ри јал, ко ји су по себ но из ра ђе ни и на ме ње ни за упо-
тре бу од стра не осо ба са ин ва ли ди те том.”

Члан 3.
Члан 13. ме ња се и гла си:

„Члан 13.
Ра ди ко ри шће ња по вла сти це из чла на 12. став 1. тач ка 1) ове 

уред бе ко ри сник по вла сти це у де кла ра ци ји уно си основ осло бо ђе-
ња и ца рин ском ор га ну под но си ме ди цин ски кар тон за еви ден ци ју 
и ка те го ри за ци ју сле пих и сла бо ви дих.

Ра ди ко ри шће ња по вла сти це из чла на 12. став 1. тач ка 2) ове 
уред бе ко ри сник по вла сти це у де кла ра ци ји уно си основ осло бо-
ђе ња и ца рин ском ор га ну под но си по твр ду ме ди цин ске уста но ве, 
од но сно ле ка ра спе ци ја ли сте да је ор то пед ско и дру го по ма га ло за-
ме на ор га на ко ји му не до ста је или оште ће ног ор га на, од но сно ре-
зер вни део или по тро шни ма те ри јал за ко ри шће ње та квог по ма га ла.

Ра ди ко ри шће ња по вла сти це из чла на 12. став 1. тач ка 3) ове 
уред бе ко ри сник по вла сти це у де кла ра ци ји уно си основ осло бо ђе-
ња и ца рин ском ор га ну под но си: 

1) по твр ду над ле жног ор га на о оспо со бље но сти осо бе са ин-
ва ли ди те том за вр ше ње од ре ђе не де лат но сти,

2) пи са ни зах тев за осло бо ђе ње од пла ћа ња уво зних да жби-
на, ко ји са др жи:

а) тр го вач ки на зив и опис ро бе, тех нич ке ка рак те ри сти ке из 
ко јих се ви ди да је та ро ба по себ но из ра ђе на и на ме ње на за упо-
тре бу од стра не осо ба са ин ва ли ди те том,

б) на зив про из во ђа ча од но сно до ба вља ча,
в) зе мљу по ре кла ро бе, 
г) ко ли чи ну ро бе,
д) це ну или ца рин ску вред ност ро бе,
ђ) ме сто на ко јем ће се упо тре бља ва ти ро ба.
Ра ди ко ри шће ња по вла сти це из чла на 12. став 1. тач ка 4) ове 

уред бе ко ри сник по вла сти це у де кла ра ци ји уно си основ осло бо ђе-
ња и ца рин ском ор га ну под но си:

1) из ја ву ко ри сни ка по вла сти це да се спе ци фич на опре ма, уре-
ђа ји и ин стру мен ти, као и ре зер вни де ло ви и по тро шни ма те ри јал за 
ко ри шће ње те опре ме уво зе за по тре бе ко ри сни ка по вла сти це; 

2) по твр ду ме ди цин ске или дру ге над ле жне уста но ве, од но-
сно ле ка ра спе ци ја ли сте да се опре ма уво зи за лич ну упо тре бу од-
но сно упо тре бу од стра не ор га ни за ци је;

3) из вод из од го ва ра ју ћег ре ги стра; 
4) пи са ни зах тев за осло бо ђе ње од пла ћа ња уво зних да жби-

на, ко ји са др жи:
а) тр го вач ки на зив и опис ро бе, тех нич ке ка рак те ри сти ке из 

ко јих се ви ди да је та ро ба по себ но из ра ђе на и на ме ње на за упо-
тре бу од стра не осо ба са ин ва ли ди те том,

б) на зив про из во ђа ча од но сно до ба вља ча,
в) зе мљу по ре кла ро бе, 
г) ко ли чи ну ро бе,
д) це ну или ца рин ску вред ност ро бе,
ђ) ме сто на ко јем ће се упо тре бља ва ти ро ба.
О осло бо ђе њу од пла ћа ња уво зних да жби на ца рин ски ор ган 

ста вља за бе ле шку на де кла ра ци ји.”

Члан 4.
Чланови 14. и 15. бри шу се.

Члан 5.
Ова уред ба сту па на сна гу на ред ног да на од об ја вљи ва ња у 

,,Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”, а при ме њу је се од 5. 
фе бру а ра 2017. го ди не.

05 број 110-875/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра  2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,  

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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На основу члана 159. став 9. Закона о рударству и геолошким 

истраживањима („Службени гласник РС”, број 101/15) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14), 

Влада доноси

У Р Е Д БУ

о изменама Уредбе о начину плаћања накнаде  
и условима одлагања плаћања дуга по основу накнаде 
за коришћење минералних сировина и геотермалних 

ресурса

Члан 1.
У Уредби о начину плаћања накнаде и условима одлагања 

плаћања дуга по основу накнаде за коришћење минералних си-
ровина и геотермалних ресурса („Службени гласник РС”, број 
16/16), у члану 6. речи: „15. јануара 2016. године” замењују се ре-
чима: „до дана подношења захтева за одлагање плаћања од стране 
носиоца експлоатације”.

Члан 2.
У члану 7. речи: „у 12 једнаких месечних рата” замењују се 

речима: „на рате најдуже до 24 месеца и то: за дуг до износа од 
12.000.000 динара на 12 једнаких месечних рата, за дуг до износа 
од 24.000.000 динара на 18 једнаких месечних рата и за дуг преко 
24.000.000 динара на 24 једнаке месечне рате”.

Члан 3.
У члану 8. тачка 2) речи: „на дан 31. децембра 2015. године, 

а који је неизмирен закључно са стањем на дан 15. јануар 2016. 
године” замењују се речима: „до дана подношења захтева”.

Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-774/2017
У Београду, 3. фебруара 2017. године 

Влада
Председник,

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

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

Вла да донoси

С Т РА Т Е  Г И  Ј У

ме ра и ак тив но сти за по ве ћа ње ква ли те та услу га  
у обла сти ге о про стор них по да та ка и упи са пра ва  

на не по крет но сти ма у зва нич ној др жав ној  
еви ден ци ји – ре форм ски пут Ре пу блич ког ге о дет ског 

за во да до 2020. го ди не

Ви зи ја

Ре пу блич ки ге о дет ски за вод ће обез бе ђи ва ти по у зда не и 
ажур не зва нич не ге о про стор не и имо вин ско-прав не по дат ке на 
стан дар ди зо ван и ла ко до сту пан на чин са ци љем одр жи вог дру-
штве ног и еко ном ског раз во ја Ре пу бли ке Ср би је.

Ми си ја

Ре пу блич ки ге о дет ски за вод је др жав на ин сти ту ци ја ко јој 
је по ве ре на зва нич на еви ден ци ја о не по крет но сти ма и има о ци ма 
пра ва на не по крет но сти ма, и ко ја на сто ји да услу ге пру жа ква ли-
тет но, тран спа рент но и де ло твор но, стал но ускла ђу ју ћи свој рад 
са ме ђу на род ним стан дар ди ма и по тре ба ма ко ри сни ка.
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1. УВОД

Ре пу блич ки ге о дет ски за вод (у да љем тек сту: РГЗ) је по себ-
на ор га ни за ци ја Ре пу бли ке Ср би је ко ја оба вља по сло ве др жав ног 
пре ме ра, ка та стра не по крет но сти и упра вља ња ге о про стор ним по-
да ци ма на на ци о нал ном ни воу.

Про гра мом еко ном ских ре фор ми за пе ри од од 2016. до 2018. 
го ди не је дан од ци ље ва Вла де је при вред ни раст и ја ча ње кон ку-
рент но сти. Уре ђе но и ефи ка сно упра вља ње ка та стар ским и дру-
гим ге о про стор ним по да ци ма до при не ће по бољ ша њу по слов ног 
окру же ња и ран ги ра ња Ре пу бли ке Ср би је у Из ве шта ју о по сло-
ва њу (Do ing Bu si ness) Свет ске бан ке. У обла сти из да ва ња гра ђе-
вин ских до зво ла, За ко ном о из ме на ма и до пу на ма За ко на о пла-
ни ра њу и из град њи („Слу жбе ни гла сник РС”, број 132/14) уве ден 
је об је ди ње ни по сту пак ко ји ус по ста вља је дин стве ну ко му ни ка-
ци ју из ме ђу по тен ци јал ног ин ве сти то ра и над ле жне ин сти ту ци је. 
Оба ве за РГЗ-а је да ко му ни ци ра са оста лим др жав ним ор га ни ма и 
ор га ни за ци ја ма, као и ор га ни ма је ди ни ца ло кал не са мо у пра ве, ус-
по ста вља ју ћи на тај на чин јед но шал тер ски си стем из да ва ња гра-
ђе вин ских до зво ла.

Свет ска бан ка кроз про је кат „Уна пре ђе ње зе мљи шне ад ми ни-
стра ци је у Ср би ји” по др жа ва уна пре ђе ње ефи ка сно сти, тран спа-
рент но сти, до ступ но сти и по у зда но сти си сте ма за упра вља ње не-
по крет но сти ма и про стор ним ин фор ма ци ја ма у Ре пу бли ци Ср би ји.

Про цес при сту па ња Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји зах-
те ва при ла го ђа ва ње ја сно утвр ђе ним стан дар ди ма. Ди рек ти ва ЕУ 
IN SPI RE 2007/2/ЕЗ јед на је од нај ва жни јих у обла сти упра вља ња 
ге о про стор ним по да ци ма, чи је смер ни це од ре ђу ју да љи рад и раз-
вој РГЗ-а.

На осно ву Про гра ма еко ном ских ре фор ми за пе ри од од 2016. 
до 2018. го ди не, ко ји је Вла да усво ји ла 3. мар та 2016. го ди не, по-
треб но је уна пре ди ти си стем упра вља ња и кон тро ле ра да РГЗ-а, 
од но сно утвр ди ти скуп нај ва жни јих пра ви ла по ко ји ма ће функ ци-
о ни са ти уну тра шња ор га ни за ци ја. Нео п ход но је уна пре ди ти функ-
ци је пла ни ра ња на стра те шком и опе ра тив ном ни воу, по ве ћа ти 
ефи ка сност и ква ли тет услу га, уна пре ди ти про фе си о на ли зам и во-
ди ти ра чу на о род ној рав но прав но сти на упра вљач ким по зи ци ја ма.

РГЗ, уз по др шку Свет ске бан ке и дру гих парт не ра, ра ди ће на 
при ме ни стра те ги је ко ја тре ба да од го во ри зах те ви ма Вла де за уна-
пре ђе ње зе мљи шне ад ми ни стра ци је. Стра те шки ци ље ви тре ба да 
бу ду оства ре ни до кра ја 2020. го ди не. Утвр ђе не ме ре и ак тив но сти 
ће се ре дов но пра ти ти и оце њи ва ти. РГЗ ће под но си ти Вла ди из-
ве штај о ис пу ње но сти ци ље ва ове стра те ги је на го ди шњем ни воу.

Ова стра те ги ја је у сво јој осно ви адап тив на, што ће се омо-
гу ћи ти ре дов ним пра ће њем и го ди шњом ана ли зом ре зул та та и ре-
ле вант но сти пред ло же них ме ра за по сти за ње ци ље ва. На осно ву 
ових ана ли за, по по тре би, вр ши ће се го ди шња ажу ри ра ња стра те-
ги је. Пра ће њем стра те ги је се обез бе ђу ју бла го вре ме не ин фор ма-
ци је о де ло твор но сти ме ра, о њи хо вом ути ца ју на ко ри сни ке и о 
на чи ну на ко ји их РГЗ при ме њу је. У слу ча ју зна чај них про ме на у 
по ла зним прет по став ка ма или окол но сти ма у ко ји ма се при ме њу је 
ова стра те ги ја, мо гу ћа су, уз ре дов на го ди шња, ван ред на ажу ри ра-
ња стра те ги је и ак ци о ног пла на.

1.1. Оп шти циљ стра те ги је и на че ла

Све о бу хват ни циљ oве стра те ги је је пру жа ње по др шке при-
вред ној ре фор ми Вла де де ло твор ним обез бе ђи ва њем по да та ка из 
сфе ре тр жи шта не по крет но сти, про це не вред но сти не по крет но сти 
и ге о про стор них по да та ка ра ди бр жег и лак шег до но ше ња од лу-
ка на свим стра те шким ни во и ма. Кроз ин те гра ци ју услу га РГЗ-а у 
пор тал е-Упра ве, по бољ ша ће се и убр за ти при ступ и ди стри бу ци ја 
по да та ка, уна пре ди ти ко му ни ка ци ја из ме ђу др жав них ор га на, као 
и из ме ђу РГЗ-а и ко ри сни ка ње го вих услу га.

Стра те ги ја пред ви ђа про ши ре ње оби ма до ступ них по да та ка о 
не по крет но сти ма и уна пре ђе ње рад них про це са и услу га из сфе ре 
упра вља ња ге о про стор ним по да ци ма, уса гла ша ва ње оби ма услу га 
са по тре ба ма др жа ве и дру штва, ефи ка сни је упра вља ње људ ским 
ре сур си ма и по бољ ша ње ква ли те та про из во да и услу га.

1.2. По ка за те љи за пра ће ње успе шно сти из во ђе ња стра те ги је

По ка за те љи за пра ће ње успе шно сти из во ђе ња ове стра те ги је су:
1) да ли је ус по ста вљен но ви си стем упи са не по крет но сти и 

пра ва на њи ма;

2) да ли је НИГП ускла ђе на са ди рек ти вом Европ ске уни је 
IN SPI RE;

3) да ли је ус по ста вљен си стем ма сов не про це не вред но сти 
не по крет но сти и ис пи тан у пет оп шти на;

4) да ли је фор ми ра но оде ље ње за упра вља ње људ ским ре-
сур си ма;

5) сте пен ин те гра ци је елек трон ских сер ви са РГЗ-а у пор тал 
е-Упра ве;

6) ни во све сти при пад ни ка угро же них гру па о услу га ма 
РГЗ-а;

7) да ли је из гра ђен цен трал ни де по ди ги тал ног ар хи ва и по-
кре ну те услу ге за увид и из да ва ње ар хив ске гра ђе у ди ги тал ном 
об ли ку;

8) ни во за до вољ ства ко ри сни ка услу га РГЗ-а у стал ном по ра-
сту то ком пра ће ња ис пу ње ња стра те ги је.

2. НА ЧЕ ЛА СТРА ТЕ ГИ ЈЕ

Циљ је уна пре ди ти рад РГЗ-а при ме ном сле де ћих на че ла:
У  – Ускла ђе ност са Ди ги тал ном аген дом Вла де, ко ја пред ви-

ђа да РГЗ ну ди све услу ге и пу тем пор та ла е-Упра ве, омо гу ћа ва ју-
ћи до ступ но сти услу га ко ри сни ци ма пу тем је дин стве ног вир ту ел-
ног шал те ра.

Н  – На ци о нал на ин фра струк ту ра ге о про стор них по да та ка (у 
да љем тек сту: НИГП)  – стан дар ди за ци ја ге о про стор них по да та ка 
на др жав ном ни воу обез бе ђу је до ступ ност, ква ли тет и ефи ка сни је 
ко ри шће ње и раз ме ну про стор них по да та ка на на ци о нал ном и ме-
ђу на род ном ни воу.

А  – Ажур ност  – ре дов но ажу ри ра ње по да та ка и по ди за ње 
све сти ко ри сни ка о то ме ка ко се по да ци при ку пља ју и ажу ри ра ју, 
као и о зна ча ју ажур но сти по да та ка за све ко ри сни ке.

П  – По у зда ност по да та ка по ди же сте пен по ве ре ња ко је јав-
ност и ко ри сни ци има ју у РГЗ као ин сти ту ци ју ко јој је по ве ре но 
во ђе ње зва нич не еви ден ци је о не по крет но сти ма, те ја ча оп ште по-
слов но окру же ње.

Р  – Ра ци о нал ност про це ду ра, по сту па ка и ко ри шће ња људ-
ских ре сур са.

Е  – Ефи ка сност у пру жа њу услу га и ко му ни ка ци ји са ко ри-
сни ци ма.

Д  – До ступ ност јав них по да та ка, при ме ном кон цеп та отво ре-
них по да та ка (open da ta), за све ко ри сни ке.

И  – Ин те гри тет у ра ду при ме ном за ко на и си стем ских ме ра 
за спре ча ва ње ко руп тив них рад њи.

Т  – Тран спа рент ност у ра ду на осно ву ја сно утвр ђе них пра-
ви ла, по сту па ка и ме то до ло ги је ра да и ла ко до ступ них и про вер-
љи вих ин фор ма ци ја.

И  – Ин фор ма ци о на си сте ма тич ност кроз са вре ме но ре ше ње 
ИТ си сте ма ко ји пру жа нео п ход ну по др шку у ра ду и спро во ђе њу 
стра те шких ци ље ва РГЗ-а.

Р  – Ре фор ма ор га ни за ци о не струк ту ре, упра вља ња људ ским 
ре сур си ма и по слов ним про це си ма уна пре ђе њем струч но сти и 
раз ви ја њем парт нер ских од но са са гра ђа ни ма, ло кал ном за јед ни-
цом, при вре дом, не вла ди ним сек то ром, ме ђу на род ним те ли ма и 
ор га ни за ци ја ма, као и др жав ним сек то ром.

Г  – Ге о ре фе рен ци ра ње (про стор но по зи ци о ни ра ње) по да та ка 
и ин фор ма ци је до би је не њи хо вом об ра дом пред ста вља ју основ за 
ефи ка сно пла ни ра ње и упра вља ње у функ ци ји одр жи вог раз во ја.

З  – За ко ни тост  – за ко но дав ни оквир уса гла шен са по тре ба ма 
по сло ва ња и ме ђу на род ним про пи си ма за раз ме ну ге о про стор них 
по да та ка.

Усва ја њем и при др жа ва њем на ве де них на че ла ства ра се ме-
ха ни зам за ефи ка сно и бр зо по сти за ње стра те шких ци ље ва уна-
пре ђе ња ра да РГЗ-а.

3. ПО ЛА ЗНЕ ОСНО ВЕ

3.1. Струк ту ра услу га и ко ри сни ка

РГЗ пру жа услу ге ши ро ком ди ја па зо ну ко ри сни ка. Гру пе ко-
ри сни ка по да та ка РГЗ-а мо же мо по де ли ти на сле де ће:

1) ин тер ни ко ри сни ци (уну тра шње ор га ни за ци о не је ди ни це РГЗ-а 
ме ђу соб но раз ме њу ју и ко ри сте по дат ке у то ку ре дов них по сло ва);

2) јав не ин сти ту ци је (ра зни др жав ни ор га ни и ор га ни за ци је и 
ор га ни и ор га ни за ци је ло кал них са мо у пра ва, као и јав на пред у зе ћа 
ко ји у ра ду ко ри сте по дат ке и услу ге ко је им пру жа РГЗ);
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3) про фе си о нал ни ко ри сни ци (ге о дет ске фир ме, као и ве ли ке 
гра ђе вин ске фир ме ко је у свом са ста ву има ју ге о дет ске ор га ни за ци-
о не је ди ни це су ко ри сни ци ши ро ког спек тра услу га РГЗ, од из да ва-
ња по да та ка из ре ги стра не по крет но сти до ко ри шће ња на ци о нал не 
ак тив не ге о дет ске ре фе рент не мре же за по тре бе те рен ских ра до ва);

4) при ват ни сек тор (аген ци је за про мет не по крет но сти, про-
це ни те љи вред но сти не по крет но сти, бан ке и дру ги при вред ни су-
бјек ти ко ри сте по дат ке и услу ге РГЗ-а);

5) гра ђа ни (нај ве ћа гру па ко ри сни ка услу га и по да та ка РГЗ-а, 
али углав ном усред сре ђе на на пре у зи ма ње по да та ка из др жав ног 
ре ги стра не по крет но сти).

Ле пе за услу га ко је пру жа РГЗ са др жи:
1) утвр ђи ва ње и про во ђе ње про ме на на не по крет но сти ма: 

пре но ше ње на те рен гра ђе вин ске пар це ле, де о ба пар це ле, ге о-
дет ско сни ма ње објек та, утвр ђи ва ње кућ ног бро ја, упис ствар них 
пра ва на не по крет но сти ма, упис за бе ле жби,

2) утвр ђи ва ње и про во ђе ње про ме на на во до ви ма,
3) пру жа ње услу га из обла сти ак тив не ге о дет ске ре фе рент не 

осно ве  – АГРОС,
4) из да ва ње по да та ка о тач ка ма ге о дет ске осно ве,
5) услу жна тран сфор ма ци ја ко ор ди на та у раз ли чи те ре фе рент-

не си сте ме,
6) об но ва ге о дет ске осно ве,
7) об но ва гра ни це пар це ле,
8) иден ти фи ка ци ја пар це ле,
9) из да ва ње и од у зи ма ње ли цен це за рад ге о дет ске ор га ни-

за ци је,
10) из да ва ње и од у зи ма ње ге о дет ске ли цен це,
11) из да ва ње и од у зи ма ње овла шће ња за сни ма ње из ва зду-

шног про сто ра те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је за по тре бе др жав ног 
пре ме ра,

12) об ра чун ка та стар ског при хо да,
13) да ва ње са гла сно сти за из да ва ње кар то граф ских пу бли ка-

ци ја,
14) ове ру ге о дет ских под ло га у ин же њер ско-тех нич ким обла-

сти ма,
15) из да ва ње пре пи са по се дов ног ли ста (из ка та стра зе мљи-

шта),
16) из да ва ње пре пи са или из во да из ли ста не по крет но сти (из 

ка та стра не по крет но сти),
17) из да ва ње ко пи је пла на ка та стар ске пар це ле,
18) из да ва ње ко пи је ге о дет ских пла но ва и ка ра та у ана лог ном 

и ди ги тал ном об ли ку,
19) из да ва ње уве ре ња о по да ци ма упи са ним у ка та стар зе-

мљи шта, од но сно ка та стар не по крет но сти,
20) пру жа ње услу га из де ло кру га за во да у окви ру ме ђу на род-

не са рад ње,
21) при ку пља ње и из да ва ње по да та ка о це на ма про ме то ва них 

не по крет но сти,
22) из да ва ње по да та ка из ре ги стра про стор них је ди ни ца,
23) из да ва ње аеро фо то гра ме триј ских сни ма ка,
24) из да ва ње ор то фо тоа,
25) из да ва ње ди ги тал ног мо де ла те ре на,
26) из да ва ње основ не др жав не кар те,
27) из да ва ње зид них ге о граф ских и те мат ских ка ра та,
28) из да ва ње зид них исто риј ских ка ра та,
29) из да ва ње пла но ва гра до ва,
30) из да ва ње атла са,
31) вр ше ње по себ них ра до ва у окви ру ко ма са ци о ног пре ме ра,
32) ге о фи зич ка ме ре ња и ис пи ти ва ња.

3.2. По сто је ће ста ње

По сто је ће ста ње у ве зи при сту па и ко ри шће ња про стор них 
по да та ка у Ре пу бли ци Ср би ји од ли ку ју сле де ће сла бо сти:

1) не а жур ност по да та ка  – не ус кла ђе ност це на услу га РГЗ-а 
са жи вот ним стан дар дом и не до вољ на оба ве ште ност гра ђа на о 
пред но сти ма упи са не по крет не имо ви не у др жав ну еви ден ци ју 
до во ди до сла бог упи са у еви ден ци ју, што као ис ход има не а жур-
ност по да та ка у ка та стру не по крет но сти, ко ји је зва нич на др жав на 
еви ден ци ја о не по крет но сти ма и пра ви ма на њи ма;

2) не ус кла ђе ност по да та ка  – по да ци из раз ли чи тих епо ха и 
раз ли чи тих на чи на при ку пља ња ко ри шће њем тех но ло ги је ко ја по-
сти же раз ли чи ту тач ност до во ди до то га да по да ци у ал фа ну ме-
рич ким и гра фич ким ба за ма по да та ка ни су у са гла сно сти;

3) хе те ро ге ност си сте ма ин фор ма ци о не тех но ло ги је (ИТ)  – 
си сте ми за упис по да та ка у ка та стру не по крет но сти су пра вље ни 
ad hoc и ни су ме ђу соб но ускла ђе ни;

4) умно жа ва ње на по ра и тро шко ва  – пре ко мер ност по да та ка 
због ве ли ког бро ја јав них ин сти ту ци ја ко је при ку пља ју слич не по-
дат ке; по сто ји пре кла па ње над ле жно сти, по сто је ћи по да ци се не 
ко ри сте ви ше пу та; тро шко ви ко ри шће ња су ви со ки;

5) не до вољ но ко ри шће ње стан дар да  – не до ста так уса гла ше-
но сти по да та ка, не ус кла ђе не ин фор ма ци је и ин фор ма ци о ни си сте-
ми, раз ли чит ква ли тет и раз ли чи те вр сте ин фор ма ци ја, те шко ће у 
раз ме ни и ком би но ва њу ин фор ма ци ја;

6) сла ба при сту пач ност  – те шко је про на ћи по треб не по дат ке 
и где су до ступ ни; не до ста так од го ва ра ју ћих ди ги тал них по да та ка; 
огра ни че на пра ва при сту па, не при клад на ди стри бу ци ја, не пот пу-
на тех нич ка ин фра струк ту ра, не до след на по ли ти ка це на;

7) пре пре ке у раз ме ни по да та ка  – не до ста так до брих парт-
нер ских од но са, не до ста так ин тер о пе ра бил но сти, не мо гућ ност 
оси гу ра ња јед на ко сти у при сту пу по да ци ма, бри га око зло у по тре-
бе по да та ка, сла ба по у зда ност и по вер љи вост по да та ка, не ја сан 
ква ли тет по да та ка;

8) не ја сна за шти та пра ва и по ли ти ка ли цен ци ра ња ко ја спре-
ча ва ди стри бу ци ју и раз ме ну по да та ка; усло ви за ко ри шће ње су 
про мен љи ви и че сто огра ни че ни;

9) не до ста так ко ор ди на ци је ад ми ни стра тив них ни воа од го-
вор них за снаб де ва ње по да ци ма уну тар др жа ве и раз ме ну по да та-
ка пре ко гра ни ца;

10) не до ста так еви ден ци ја ко ји не по сред но ути че на не мо-
гућ ност упра вља ња ка дров ским по сло ви ма као што су: пра ће ње 
по пу ње но сти и спро во ђе ње обу ка, еви ден ци је о при вре ме но и по-
вре ме но ан га жо ва ним рад ни ци ма, пра ће ње и пла ни ра ње од су ства 
са рад ног ме ста;

11) оста ли не до ста ци  – огра ни че но ис ку ство у раз во ју веб 
сер ви са, огра ни че ни фи нан сиј ски и људ ски ре сур си; не по сто ји је-
дин ствен сред њо роч ни про грам ра да у ге о сек то ру, не по сто је ста-
бил ни из во ри и утвр ђе ни на чи ни фи нан си ра ња ин сти ту ци ја ко је 
се ба ве обез бе ђе њем ге о по да та ка.

3.3. Ор га ни за ци о на струк ту ра РГЗ-а

Ор га ни за ци о на струк ту ра ни је ме ња на ду жи низ го ди на, а 
са мим тим ни је би ло ни зна чај ни јих про ме на у си сте ма ти за ци-
ји рад них ме ста. Са да шња ор га ни за ци о на струк ту ра, за сно ва на 
на те ри то ри јал ном прин ци пу, про ис те кла је из за кон ског окви ра 
и тех нич ких огра ни че ња ко ја у ве ли кој ме ри не по др жа ва функ-
ци о нал но ор га ни зо ва ње слу жби, а са мим тим не по вољ но ути че 
на про фе си о на ли за ци ју по слов них про це са. Опис по сло ва и нор-
ми ра ње учин ка не од ра жа ва ју ствар но ста ње на те ре ну. Сто га је 
„Уна пре ђе ње ор га ни за ци о не струк ту ре и при ла го ђа ва ње ка дров-
ске струк ту ре” по ста вље но као је дан од ци ље ва стра те ги је.

Ор га ни за ци о на ше ма РГЗ-а

3.4. Ана ли за сна га, сла бо сти, мо гућ но сти и ри зи ка (SWOT)

Сна ге:
1) ус по ста вљен ка та стар не по крет но сти на це лој те ри то ри ји 

Ре пу бли ке Ср би је;
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2) 90% од укуп ног бро ја ка та стар ских оп шти на је ди ги та ли-

зо ва но; 
3) од ре ђе ни си сте ми до бро ра де (ка та стар во до ва, адре сни ре-

ги стар, то по граф ско-кар то граф ска де лат ност, ди ги тал ни ар хив и др.);
4) РГЗ је во де ћа ин сти ту ци ја ко ја је над ле жна за из ра ду и 

одр жа ва ње нај ва жни јих про стор них по да та ка, услу га и ге о дет ских 
ре фе рент них осно ва у Ре пу бли ци Ср би ји;

5) до бра ре пу та ци ја код дру гих др жав них ор га на као по у здан 
парт нер у ре а ли за ци ји њи хо вих ак тив но сти;

6) во де ћа ин сти ту ци ја у при ме ни ди рек ти ве ЕУ IN SPI RE у 
Ре пу бли ци Ср би ји;

7) ста би лан из вор фи нан си ра ња за те ку ће ак тив но сти.

Сла бо сти:
1) не ус кла ђе ност гра фич ких и атри бу тив них по да та ка;
2) не а жур ни по да ци;
3) не а жур ност дру гих еви ден ци ја;
4) ве ли ки број за о ста лих пред ме та;
5) за ко ни у од ре ђе ним слу ча је ви ма ни су до вољ но ја сни (нпр. 

ре ша ва ње за о ста лих пред ме та);
6) не до ста так ин те гри са ног ка та стар ског ин фор ма ци о ног си-

сте ма;
7) мно го број не по слов не де лат но сти РГЗ-а ни су раз ви је не 

(до ку мен та ци о ни си стем, упра вљач ки си стем,...);
8) за ста ре лост опре ме;
9) ста ро сна и обра зов на струк ту ра за по сле них.

Мо гућ но сти:
1) ко ри шће ње ис ку ства дру гих зе ма ља у про це су мо дер ни за-

ци је РГЗ-а;
2) до дат но фи нан си ра ње у ви ду зај ма Свет ске бан ке и дру гих 

фон до ва на ме ње них мо дер ни за ци ји РГЗ-а;
3) ус по ста вља ње бли ске са рад ње са ми ни стар ством над ле-

жним за по сло ве од бра не у ци љу заједничкe ре а ли за ци је и кон тро-
ле ме ра и ак тив но сти у обла сти ма од за јед нич ког ин те ре са;

4) мо гућ ност пру жа ња до дат них услу га кроз функ ци о ни са ње 
НИГП-а;

5) ве ли ко тр жи ште за ко ри шће ње про стор них по да та ка ко је 
је стал но у по ра сту;

6) по кре тач уво ђе ња на че ла отво ре них по да та ка („Open Da-
ta”) за про стор не по дат ке на ре пу блич ком ни воу са ци љем раз во ја 
при вре де и под сти ца ња ши рег ко ри шће ња про стор них по да та ка;

7) са рад ња са ин сти ту ци ја ма из ре ги о на и Евро пе омо гу ћа ва 
лак ши при ступ европ ским фон до ви ма ра ди ре а ли за ци је про је ка та 
од на ци о нал ног ин те ре са.

Ри зи ци:
1) от пор про ме на ма у ра ду РГЗ-а уну тар би ро крат ског апа-

ра та.

3.5. Свет ски трен до ви у ге о де зи ји

Ме ђу на род на усме ре ња у обла сти ге о де зи је мо же мо по де ли-
ти на не ко ли ко те мат ских под руч ја:

1) ре фе рент ни ге о дет ски си сте ми;
2) зе мљи шна ад ми ни стра ци ја и 
3) ин фра струк ту ра про стор них по да та ка.
У обла сти ре фе рент них ге о дет ских си сте ма тренд је ус по ста-

вља ње и одр жа ва ње европ ског ре фе рент ног си сте ма ко ји под ра-
зу ме ва ју те ре стрич ки ре фе рент ни си стем ETRS89 и европ ски ви-
син ски си стем EVRS.

У обла сти зе мљи шне ад ми ни стра ци је трен до ве ства ра Ме-
ђу на род ни са вез ге о де та и ге о фи зи ча ра (FIG). С об зи ром на то да 
упра вља ње зе мљи штем има ве ли ки зна чај за дру штве ни и при-
вред ни раз вој др жа ве, 2012. го ди не је ус по ста вљен ISO стан дард 
19152:2012 за ову област, а на осно ву до ку мен та FIG, Ca da stre 2014.

У обла сти ин фра струк ту ре про стор них по да та ка ве ли ки 
зна чај има ди рек ти ва 2007/2/ES, Европ ског пар ла мен та из 2007. 
го ди не (IN SPI RE), ко ја до но си оп шта пра ви ла ус по ста вља ња 
ин фра струк ту ре про стор них по да та ка са ци љем ефи ка сни јег ко-
ри шће ња. Ова ин фра струк ту ра пред ста вља ин те гри са ни си стем 
ге о про стор них по да та ка, ко ји омо гу ћа ва ко ри сни ци ма да од ре де 
и при сту пе про стор ним ин фор ма ци ја ма до би је ним из раз ли чи тих 
из во ра (од ло кал ног, пре ко на ци о нал ног, до гло бал ног ни воа) на 
све о бу хва тан на чин.

Као на че ло раз во ја ра да, по ја вљу је се на че ло отво ре них по да-
та ка („Open Da ta”) ко ји под ра зу ме ва сло бо дан при ступ по да ци ма, 
без огра ни че ња у ко ри шће њу и об ја вљи ва њу. Ве ли ки број др жа ва 
при ме њу је ово на че ло и по дат ке при ку пље не у мно гим обла сти ма 
усту па ју као но ви вид јав ног ре сур са.

До ка за но је да се на че ло отво ре них по да та ка мо же ко ри сти-
ти за лак ше и пре ци зни је од ре ђи ва ње со ци јал них и еко ном ских 
трен до ва, уна пре ђе ње јав них услу га, из град њу по ве ре ња јав но сти 
пре ма др жав ним ин сти ту ци ја ма као и по спе ши ва ње еко ном ског 
раз во ја др жа ве. На че ло отво ре них по да та ка по др жа ва оства ре-
ње ци ље ва одр жи вог раз во ја ко је су утвр ди ле Ује ди ње не на ци је 
(Аген да одр жи вог раз во ја 2030 УН).

3.6. Мо гућ но сти про ши ре ња оби ма услу га и ко ри сни ка

По да ци РГЗ-а су од из у зет не ва жно сти за др жа ву, при вре ду и 
гра ђа не, што оба ве зу је РГЗ да стал но ра ди на уна пре ђе њу ква ли-
те та по да та ка и услу га, на њи хо вом ефи ка сни јем обез бе ђи ва њу и 
уво ђе њу но вих услу га у скла ду са по тре ба ма тр жи шта. Нај но ви ји 
трен до ви у при ку пља њу и ана ли зи про стор них по да та ка омо гу ћа-
ва ју из ра ду но вих про из во да ко ји мо гу зна чај но ути ца ти на ефи ка-
сни је функ ци о ни са ње др жа ве, ефи ка сни ји на чин упра вља ња нај-
ва жни јим др жав ним ре сур си ма, као и ефи ка сни ји рад при ват ног 
сек то ра и раз вој тр жи шта, на ро чи то у обла сти тр жи шта не по крет-
но сти, по љо при вре де, за шти те жи вот не сре ди не и сл.

Уво ђе ње ре ги стра це на не по крет но сти и си сте ма ма сов не 
про це не вред но сти не по крет но сти су нај бо љи при мер при ла го-
ђа ва ња услу га РГЗ-а по тре ба ма ко ри сни ка, а ко је су исто вре ме но 
и основ не де лат но сти РГЗ-а, об зи ром да је ин сти ту ци ја ка та стра 
пр во бит но на ста ла за по тре бе опо ре зи ва ња не по крет но сти. Ово 
при ла го ђа ва ње рад ног про це са РГЗ-а по тре ба ма др жав них ин сти-
ту ци ја ра ди по ве ћа ња њи хо ве ефи ка сно сти по зи тив но ути че на 
јав не про це се (по да ци по треб ни за по ре ску упра ву у про це ду ра ма 
екс про при ја ци је, суд ским пар ни ца ма и сл.), а исто вре ме но, ста-
вља њем у про мет по да та ка при ку пље них у окви ру ре ги стра це на 
не по крет но сти по ве ћа ва се ефи ка сност и по у зда ност у при ват ним 
по сло ви ма (нпр. по је ди нач не про це не вред но сти не по крет но сти), 
а исто вре ме но пру жа и при ли ка за до дат ни при ход РГЗ-а. Ди ги-
тал ни ар хив РГЗ-а сво јом де лат но шћу омо гу ћу је ма сов но ске ни-
ра ње обим не ар хив ске до ку мен та ци је, а из ра дом елек трон ских 
сер ви са омо гу ћи ће увид и из да ва ње ар хив ских до ку ме на та пре ко 
ин тер не та.

3.7. По др шка при ступ ним пре го во ри ма са Европ ском уни јом

Ре пу бли ка Ср би ја је на пра ви ла стра те шки из бор ка да је члан-
ство у Европ ској уни ји од ре ди ла као свој нај ва жни ји при о ри тет. 
РГЗ пру жа ак тив ну по др шку у про це су при сту па ња Ре пу бли ке Ср-
би је Европ ској уни ји члан ством у Пре го ва рач кој гру пи за жи вот ну 
сре ди ну, Пре го ва рач кој гру пи за по љо при вре ду и ру рал ни раз вој, 
Пре го ва рач кој гру пи за по слов но на ста њи ва ње и сло бо ду пру жа-
ња услу га и Сек тор ским рад ним гру па ма за пла ни ра ње и про гра-
ми ра ње сред ста ва раз вој них по мо ћи за сле де ће обла сти: 

1) уну тра шњи по сло ви;
2) ре фор ма јав не упра ве;
3) по љо при вре да и ру рал ни раз вој;
4) жи вот на сре ди на и кли мат ске про ме не. 
По ли ти ка за шти те жи вот не сре ди не Европ ске уни је има за 

циљ да под сти че одр жи ви раз вој и очу ва жи вот ну сре ди ну за са-
да шње и бу ду ће ге не ра ци је. У окви ру овог пре го ва рач ког по гла-
вља, РГЗ је од го вор на ин сти ту ци ја за при ме ну ди рек ти ве о ус по-
ста вља њу Ин фра струк ту ре про стор них ин фор ма ци ја Европ ске 
за јед ни це (IN SPI RE). Пре во ђе њем ди рек ти ве и пра те ћих ака та 
Европ ске уни је у на ци о нал но за ко но дав ство, уче шћем на ра зним 
ре ги о нал ним и на ци о нал ним про јек ти ма и ре а ли за ци јом ак тив но-
сти на по ди за њу све сти о ва жно сти ди рек ти ве IN SPI RE у Ре пу-
бли ци Ср би ји, РГЗ је до при нео успе шни јем спро во ђе њу про це са 
европ ских ин те гра ци ја Ре пу бли ке Ср би је у овој обла сти.

Вла да пре по зна је РГЗ као ин сти ту ци ју ко ја у про це су при-
сту па ња Ре пу бли ке Ср би је Европ ској уни ји тре ба да пру жи по др-
шку Ми ни стар ству по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не у 
при ме ни од го ва ра ју ћих про пи са ко ји ма се уре ђу је област За јед-
нич ке по љо при вред не по ли ти ке и ру рал ног раз во ја Европ ске уни-
је, пре вас ход но ус по ста вља њем Ин те гри са ног си сте ма упра вља ња 
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и кон тро ле (IACS). РГЗ је уче ство вао у из ра ди Ак ци о ног пла на у 
де лу ко ји се од но си на уво ђе ње Си сте ма од ре ђи ва ња зе мљи шне 
пар це ле (LPIS) ко ји ће се ко ри сти ти за по тре бе до де ле суб вен ци ја 
у по љо при вре ди, спро во ђе ња по љо при вред не по ли ти ке, пра ће ња 
ста ња, уна пре ђе ње упра вља ња у по љо при вре ди, као и за по тре бе 
ру рал ног раз во ја. 

4. СТРА ТЕ ШКИ ЦИ ЉЕ ВИ

Ка ко би се по сти гао све о бу хват ни циљ ове стра те ги је, по-
треб но је ја сно од ре ди ти по је ди нач не стра те шке ци ље ве из свих 
обла сти де ло кру га РГЗ-а.

С об зи ром на де ло круг РГЗ-а стра те шки ци ље ви об у хва та ју:
1) ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма упи са, упра вља ња и ди-

стри бу ци је по да та ка о не по крет но сти ма и ин фра струк тур ним во-
до ви ма и пра ви ма на њи ма;

2) уна пре ђе ње НИГП-а;
3) уна пре ђе ње ква ли те та то по граф ско-кар то граф ске ба зе по-

да та ка;
4) ус по ста вља ње си сте ма ма сов не про це не вред но сти не по-

крет но сти;
5) уна пре ђе ње ор га ни за ци о не струк ту ре и при ла го ђа ва ње ка-

дров ске струк ту ре уна пре ђе ном си сте му ра да;
6) ин те гра ци ја у е-Упра ву и отва ра ње мо гућ но сти за пот пу ну 

елек трон ску ко му ни ка ци ју са ко ри сни ци ма;
7) уна пре ђе ње по у зда но сти и ква ли те та по да та ка у др жав ној 

еви ден ци ји не по крет но сти и ин фра струк тур них во до ва и пра ви ма 
на њи ма;

8) уна пре ђе ње до ступ но сти услу га РГЗ-а при пад ни ци ма угро-
же них гру па;

9) на ста вак про дук ци је (ске ни ра ња) ар хи ве РГЗ-а, из ра да и 
ста вља ње у функ ци ју сер ви са за увид и из да ва ње ар хив ских до ку-
ме на та и из ра да цен трал ног де поа за ар хив ску гра ђу РГЗ-а.

Ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма упи са, упра вља ња и ди-
стри бу ци је по да та ка о не по крет но сти ма и ин фра струк тур ним во-
до ви ма, као и пра ви ма на њи ма има за циљ да омо гу ћи бр жи и 
де ло твор ни ји рад РГЗ-а. Нај зна чај ни ји мер љи ви ефе кат овог стра-
те шког ци ља је сма ње ње тра ја ња про це ду ра у си сте му упи са не по-
крет но сти на пет до се дам да на, од но сно про сеч но че ти ри да на за 
упис про ме не пра ва вла сни штва над не по крет но сти ма у од но су на 
са да шњих 14,5 да на.

Уна пре ђе ње НИГП-а има за циљ да обез бе ди по др шку одр-
жи вом раз во ју и евро ин те гра ци ја ма и за до во љи по тре бе и зах те ве 
јав ног и при ват ног сек то ра, као и свих гра ђа на. НИГП пред ста-
вља оквир уну тар ко га се раз ви ја по ли ти ка ши ро ког ко ри шће ња 
ге о ин фор ма ци ја, сма њу ју ад ми ни стра тив ни тро шко ви и спре ча ва 
умно жа ва ње по сло ва. Мер љи ви ефе кат овог стра те шког ци ља је 
уна пре ђе ње на ци о нал не и ре ги о нал не са рад ње и раз во ја ко ри шће-
њем нај са вре ме ни јих ре ше ња у обла сти ге о про стор них ин фор ма-
ци ја. Осни ва ње Ре ги о нал ног цен тра за упра вља ње ге о про стор ним 
ин фор ма ци ја ма до при не ће ре а ли за ци ји на ве де них ци ље ва.

Уна пре ђе ње ква ли те та то по граф ско-кар то граф ске ба зе по да-
та ка има за циљ да уво ђе њем на ци о нал них и ме ђу на род них стан-
дар да за ге о про стор не по дат ке, при ку пља њем и пе ри о дич ним 
ажу ри ра њем ре фе рент них ге о про стор них по да та ка на на ци о нал-
ном ни воу и обез бе ђи ва њем сер ви са и ге о ста ти стич ких ана ли за, 
обез бе ди си стем ску осно ву за ефи ка сно пла ни ра ње и во ђе ње по-
ли ти ка у функ ци ји одр жи вог раз во ја. Осни ва ње Ре ги о нал ног цен-
тра за упра вља ње ге о про стор ним ин фор ма ци ја ма до при не ће ре а-
ли за ци ји на ве де них ци ље ва.

Ус по ста вља њем си сте ма ма сов не про це не вред но сти не по-
крет но сти се по сти же ви ше ци ље ва: ја ча ње тр жи шта не по крет но-
сти и по слов ног окру же ња, си стем ски се из ра чу на ва ју тр жи шне 
вред но сти свих ре ги стро ва них не по крет но сти чи ме се ства ра 
основ за раз ре зи ва ње по ре за на имо ви ну и по ре за на про мет ап-
со лут них пра ва на не по крет но сти ма и ства ра се ре фе рент на вред-
ност за не по крет но сти у дру гим јав ним и при ват ним по сло ви ма.

При ку пља њем по да та ка о про ме ту не по крет но сти, ко ји пред-
ста вља ју осно ву за по је ди нач не про це не вред но сти, до при но си се 
ја ча њу тр жи шта не по крет но сти али и по слов ног окру же ња јер не-
по крет но сти че сто пред ста вља ју основ ни/осни вач ки ка пи тал, од-
но сно обез бе ђе ње за фи нан си ра ње при вред них де лат но сти. По да-
ци о про ме ту не по крет но сти пред ста вља ју и основ за обра зо ва ње 
мо де ла за ма сов ну про це ну вред но сти не по крет но сти, ко ји по но во 

ка та стру да је основ ну уло гу, а то је об ра чун по ре ске осно ви це. 
Ма сов ном про це ном вред но сти не по крет но сти ства ра се не у трал-
ни си стем ко ји би, за по тре бе раз ре зи ва ња по ре за на имо ви ну и 
по ре за на про мет не по крет но сти, из ра чу на вао по ре ску осно ви цу. 
Исто вре ме но, ова ква вред ност не по крет но сти пред ста вља ре фе-
рент ну вред ност и у мно гим дру гим ка ко јав ним, та ко и при ват-
ним по сло ви ма.

Уна пре ђе њем ор га ни за ци о не и при ла го ђа ва њем ка дров ске 
струк ту ре уна пре ђе ном си сте му ра да по ди же се де ло твор ност ра-
да за по сле них и омо гу ћа ва не сме та но од ви ја ње рад них про це са на 
свим ни во и ма. Нео п ход но је си стем упра вља ња ка дро ви ма из гра-
ди ти на на чин да се ор га ни за ци ја ла ко при ла го ђа ва но вим по слов-
ним по ступ ци ма и про це си ма, ко ји ће би ти уве де ни из град њом но-
вог си сте ма упи са не по крет но сти.

Ин те гра ци ја у е-Упра ву, по ред по ве ћа ња до ступ но сти елек-
трон ских услу га РГЗ-а, омо гу ћа ва ре ша ва ња пред ме та пот пу но 
елек трон ским пу тем (ка та стар без па пи ра) по чев од под но ше ња 
зах те ва РГЗ-у, па до из да ва ња по твр де/ре ше ња под но си о цу зах те ва.

Уна пре ђе ње по у зда но сти и ква ли те та по да та ка у др жав ној 
еви ден ци ји не по крет но сти и ин фра струк тур них во до ва и пра ви ма 
на њи ма има за циљ да по диг не по ве ре ње гра ђа на у др жав ну еви-
ден ци ју као је ди ни др жав ни га рант пра ва сво ји не и дру гих пра ва 
на не по крет но сти ма, као и да ука же на зна чај упи са сво јих пра ва у 
др жав ну еви ден ци ју. По сле дич но се ја ча по слов но окру же ње, при-
вла че ула га ња и омо гу ћа ва ве ћа при вред на ак тив ност.

Уна пре ђе ње до ступ но сти услу га РГЗ-а при пад ни ци ма угро-
же них гру па има за циљ да обез бе ди лак ши при ступ услу га ма 
РГЗ-а при ме ном ме ха ни за ма за сма ње ње ни воа угро же но сти. 
Ин клу зив на ад ми ни стра ци ја зе мљи шта је од кључ ног зна ча ја за 
пру жа ње рав но прав ног при сту па услу га ма гра ђа ни ма. Циљ би се 
оства рио спро во ђе њем кон крет них ме ра као што су: ус по ста вља-
ње мо бил них сер ви са за осо бе са ин ва ли ди те том ко је ни су у мо-
гућ но сти да до ђу у слу жбе за ка та стар не по крет но сти; адап та ци ја 
ода бра них слу жби за ка та стар не по крет но сти из град њом при ступ-
них рам пи за осо бе са ин ва ли ди те том; по ве ћа ње ни воа ин фор-
ми са но сти при пад ни ка угро же них гру па о ствар ним пра ви ма на 
не по крет но сти ма и услу га ма РГЗ-а, као и из град ња ка па ци те та за-
по сле них у ра ду са при пад ни ци ма угро же них гру па.

Де лат ност Ди ги тал ног ар хи ва (у да љем тек сту: ДА) РГЗ тре-
ба да омо гу ћи да се сва ки ар хив ски па пир ни до ку мент ко ји се на-
ла зи у по се ду РГЗ-а, а од зна ча ја је у би ло ком упо треб ном сми слу, 
бу де пре ба чен у ди ги тал ни об лик. Та ко ђе, тре ба да омо гу ћи, уз ис-
прав но ко ди ра ње (ме та  – по да ци), бр зо про на ла же ње би ло ког до-
ку мен та уз за да ти кри те ри јум пре тра ге. 

Крај њи ко ри сни ци ДА су за по сле ни РГЗ-а, др жав ни ор га ни и 
сва прав на и фи зич ка ли ца ко ји су ко ри сни ци услу га РГЗ-а. Из ра да 
ин тер нет сер ви са омо гу ћи ће увид и из да ва ње ар хив ских до ку ме-
на та без шал те ра и че ка ња стра на ка у ре до ви ма. 

Из ра да цен трал ног де поа ДА омо гу ћи ће ква ли тет но и по у-
зда но чу ва ње ар хив ске гра ђе РГЗ-а ко ја се са да на ла зи на ви ше 
ме ста, че сто чу ва на у не а де кват ним усло ви ма.

4.1. Фак то ри ко ји ути чу на успе шну ре а ли за ци ју стра те шких 
ци ље ва

Нај зна чај ни ји фак то ри за успе шно спро во ђе ње ове стра те ги је су:
1) по ли тич ка по др шка од го ва ра ју ћих ин сти ту ци ја;
2) свест и же ља ру ко вод ства за уво ђе ње про ме на;
3) успе шно упра вља ње про ме на ма од стра не упра ве РГЗ-а;
4) ја сно ко му ни ци ра ни ци ље ви;
5) при ме на зна ња и ис ку ста ва дру гих зе ма ља за из во ђе ње 

тран сфор ма ци је РГЗ-а;
6) стал но пра ће ње и оце на ис пу ње ња стра те шких ци ље ва.
С дру ге стра не, по сто је од ре ђе ни фак то ри ко ји мо гу пред ста-

вља ти пре пре ке пот пу ном ис пу ње њу ци ље ва ове стра те ги је:
1) де ље ње над ле жно сти за во ђе ње др жав не еви ден ци је на 

ви ше ор га ни за ци ја мо же до ве сти до не ја сних над ле жно сти и хи-
је рар хиј ске струк ту ре и под ва ја ња си сте ма што до во ди до ком пли-
ко ва ња про це ду ра, ком плек сно сти над зо ра над ра дом си сте ма, по-
ве ћа ња тро шко ва и про ду же ња про це ду ра; 

2) про ши ре ње кру га ли ца ко ја уче ству ју у про це ду ра ма др-
жав не ре ги стра ци је пра ва на не по крет но сти ма мо же до ве сти до 
ком пли ка ци је про це ду ра и про ду же ња вре ме на по треб ног за упис 
пра ва; 
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3) не по сто ја ње уче шћа гра ђа на, при вре де и дру гих су бје ка та 

у про це су про ме на;
4) од су ство бу џет ског фи нан си ра ња за оба вља ње ме ра и ак-

тив но сти пред ви ђе них стра те ги јом;
5) не по сто ја ње кон ти ну и те та ру ко вод ства РГЗ-а;
6) не до ста так са рад ње дру гих др жав них ор га на и ин сти ту ци-

ја у ак тив но сти ма у ко ји ма је по треб на њи хо ва са рад ња;
7) спо рост у ре а ли за ци ји пла ни ра них ак тив но сти и оте жа на 

ко му ни ка ци ја са дру гим др жав ним ор га ни ма и ин сти ту ци ја ма;
8) оп шти дру штве ни усло ви  – не у јед на че ност раз во ја по је ди-

них сег ме на та дру штва.

5. ПЛА НИ РА НЕ АК ТИВ НО СТИ ЗА ПО СТИ ЗА ЊЕ  
СТРА ТЕ ШКИХ ЦИ ЉЕ ВА

За сва ки стра те шки циљ из прет ход ног по гла вља је по треб но 
од ре ди ти ме ре и по ка за те ље на осно ву ко јих се мо же пра ти ти и 
оце њи ва ти ис пу ње ност за да тих ци ље ва. С об зи ром на ме ђу соб ну 
за ви сност по је ди нач них стра те шких ци ље ва и нео п ход них ме ра, 
нео п ход но је од ре ди ти и пе ри од ре а ли за ци је ра ди ускла ђи ва ња ак-
тив но сти и по сти за ња си нер ги је ме ђу ти мо ви ма ко ји су за ду же ни 
за спро во ђе ње по је ди нач них ме ра.

5.1. Ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма упи са, упра вља ња  
и ди стри бу ци је по да та ка о не по крет но сти ма  

и ин фра струк тур ним во до ви ма и пра ви ма на њи ма

Кључ ни и сва ка ко нај ва жни ји циљ РГЗ-а је ус по ста вља ње 
ефи ка сног си сте ма упи са, упра вља ња и ди стри бу ци је по да та ка о 
не по крет но сти ма и во до ви ма. По бољ ша ње по слов ног окру же ња, 
од но сно тр жи шта не крет ни на и хи по те кар ног тр жи шта, ни је мо-
гу ће без по у зда них и ажур них по да та ка о не по крет но сти ма и пра-
ви ма на њи ма.

5.1.1. Де фи ни са ње но вих рад них про це са и про це ду ра

По сто је ћи рад ни про це си ко ји су де фи ни са ни за ко ни ма, због 
сво је сло же но сти и обим но сти про у зро ко ва ли су зна ча јан број 
не ре ше них пред ме та, од но сно зах те ва стра на ка. По јед но ста вље-
ње рад них про це са и про це ду ра, као стра те шки циљ ус по ста вља-
ња ефи ка сног си сте ма ре ги стра ци је до при но си бр жем ре ша ва њу 
зах те ва, по ве ћа њу прав не си гур но сти, от кла ња њу ко руп тив них 
фак то ра и ства ра њу по вољ ни јег по слов ног окру же ња пру жа њем 
ква ли тет ни јих јав них услу га. Де фи ни са ће се но ве про це ду ре ко је 
омо гу ћа ва ју при јем елек трон ских зах те ва ко ри сни ка услу га и из-
да ва ње елек трон ских до ку ме на та у ге о дет ским ор га ни за ци ја ма, 
код јав них бе ле жни ка и дру гих овла шће них су бје ка та. По се бан на-
гла сак у стра те шком сми слу је омо гу ћа ва ње елек трон ске раз ме не 
по да та ка и до ку мен та ци је из ме ђу РГЗ-а и дру гих др жав них ор га-
на, као и РГЗ-а и ге о дет ских ор га ни за ци ја.

Рад ни про це си ће би ти де фи ни са ни на та кав на чин, да се пре-
у ре ди ком пле тан при ступ рад ним за да ци ма у окви ру РГЗ-а. Цен-
тра ли за ци јом ба зе по да та ка, пра ће ња ис пу ње ња рад них за да та ка 
и учин ка за по сле них омо гу ћи ће се ефи ка сни ји при ступ ре ша ва њу 
те ку ћих пред ме та и рас по ре ђи ва ње пред ме та рав но мер но на све за-
по сле не. Но ви рад ни про це си би тре ба ло да укло не огра ни че ња да 
се пред ме ти ре ша ва ју ис кљу чи во у под руч ној је ди ни ци у ко јој су 
при мље ни што са да до во ди до ве ли ког че ка ња на те ри то ри ја ма где 
по сто ји ве ли ки број пред ме та, док са дру ге стра не у под руч ји ма ко-
ја има ју ма ли број пред ме та до ла зи до ма ле ис ко ри шће но сти по сто-
је ћих ка па ци те та. Ова кав при ступ укуп ној ор га ни за ци ји ра да РГЗ-а 
ће до ве сти до мо гућ но сти да се на ви ше ме ста отво ре ис по ста ве или 
под руч не је ди ни це ко је би са мо при ма ле зах те ве и из да ва ле ре ше не 
пред ме те, а да се на не ко ли ко ме ста у др жа ви фор ми ра ју ве ли ки ре-
ги о нал ни цен три ко ји би се ба ви ли ре ша ва њем пред ме та и оба вља-
њем дру гих по сло ва ко ји ни су у ди рект ној ве зи са стран ка ма.

Ова ква ре ор га ни за ци ја по сла у РГЗ-у ће не из бе жно до ве сти 
и до при ла го ђа ва ња бро ја и струк ту ре за по сле них ра ди ис пу ња ва-
ња рад них оба ве за.

5.1.2. При пре ма и при ла го ђа ва ње за кон ске ре гу ла ти ве  
и под за кон ских ака та за но ве про це ду ре и рад не про це се РГЗ-а

У скла ду са уна пре ђе ним по слов ним про це си ма и про це ду-
ра ма из тач ке 5.1.1. по треб но је до не ти но ви за кон ко ји ће уре ди ти 

по се бан по сту пак упи са у ка та стар, као и из ме ни ти и до пу ни ти За-
кон о др жав ном пре ме ру и ка та стру и по сто је ћа под за кон ска ак та.

5.1.3. Уво ђе ње и одр жа ва ње мо дер ног ин фор ма ци о ног си сте ма 

Ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма ре ги стра ци је ни је мо гу ће 
без уво ђе ња мо дер ног ин фор ма ци о ног си сте ма ко ји ће по др жа ти 
уна пре ђе не по слов не про це се и про це ду ре. По треб но је да се по-
ве ћа сте пен без бед но сти ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о ног си сте ма 
и омо гу ћи елек трон ско под но ше ње зах те ва, елек трон ска раз ме на 
по да та ка са дру гим др жав ним ор га ни ма, уз уво ђе ње елек трон ског 
пот пи си ва ња до ку ме на та и елек трон ско пла ћа ње услу га.

Је дан од основ них еле ме на та ин фра струк ту ре ко ја ће омо гу-
ћи ти по сти за ње стра те шких ци ље ва ор га ни за ци је је раз вој и при-
ме на но вог ин фор ма ци о ног си сте ма. 

Ин фор ма ци о ни си стем ће се са сто ја ти из ви ше мо ду ла и ком-
по нен ти ко ји ће би ти ме ђу соб но по ве за ни. Са јед не стра не би ће 
ор га ни зо ван као про из вод ни си стем ко ји ће по др жа ва ти рад не 
про це се РГЗ-а. Са дру ге стра не ди стри бу и ра ће ин фор ма ци је ко-
ри сни ци ма, а са тре ће стра не би ће по ве зан са пор та лом НИГП-а, у 
окви ру ко је га ће пру жа ти ин фор ма ци је о ка та стру. 

При каз ком по нен ти ин фор ма ци о ног си сте ма РГЗ-а

На ве де на сли ка при ка зу је са став не ком по нен те ин фор ма ци-
о ног си сте ма РГЗ-а ко ји су ор га ни зо ва ни као основ ни си стем, си-
стем по др шке (при дру же ни мо ду ли) и екс тер ни си сте ми. Основ ни 
си стем је ин те гри сан ка та стар ски си стем (ал фа ну ме ри ка + гра фи-
ка) и веб пор тал за пру жа ње ка та стар ских по да та ка. При дру же ни 
мо ду ли по др жа ва ју рад основ ног си сте ма. Екс тер ни си сте ми са 
јед не стра не ко ри сте ин фор ма ци је из основ ног ка та стар ског си сте-
ма, а са дру ге стра не но се до дат не спе ци фич не услу ге раз ли чи-
тим вр ста ма ко ри сни ка. Стра те ги ја уво ђе ња но вог ин фор ма ци о ног 
си сте ма за сни ва се на мо ду лар ном при сту пу (мо ду ли DMS, CMS, 
AU, AR, REC), са је дин стве ном ба зом по да та ка.

У за ви сно сти од на чи на ко ри шће ња и ни воа при сту па ин фор-
ма ци о ном си сте му ко ри сни ци се де ле на сле де ће:

1) ко ри сни ци ко ји ће има ти пра во при сту па про из вод ном си-
сте му:

(1) слу жбе ни ци РГЗ-а,
(2) ге о дет ске ор га ни за ци је,
(3) јав ни бе ле жни ци,
(4) ло кал на са мо у пра ва,
(5) из вр ши те љи и др.;
2) ко ри сни ци ко ји има ју увид у по дат ке:
(1) слу жбе ни ци РГЗ-а,
(2) др жав ни ор га ни и ин сти ту ци је,
(3) про фе си о нал ни ко ри сни ци,
(4) фи зич ка ли ца и др.

5.1.4. Ре ги стро ва ње обје ка та и по себ них де ло ва објек та  
у из град њи

У скла ду са по тре ба ма тр жи шта не по крет но сти циљ РГЗ је да 
ре ги стру је објек те и по себ не де ло ве објек та у из град њи на осно ву 
из да те гра ђе вин ске до зво ле. На тај на чин обез бе ди ће се прав на си-
гур ност у про ме ту обје ка та и по себ них де ло ва објек та у из град њи, 
спре чи ће се по нов на про да ја исте не по крет но сти и омо гу ћи ти јед-
но став ни ји и бр жи упис хи по те ке на не по крет но сти ма у из град њи.
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5.2. Уна пре ђе ње на ци о нал не ин фра струк ту ре ге о про стор них 
по да та ка

РГЗ ће, по ред ме ра ко је тре нут но спро во ди, ак тив ни је уче-
ство ва ти у при ме ни ди рек ти ве IN SPI RE и ко ор ди ни ра ти ко ри шће-
ње ге о про стор них по да та ка у Ре пу бли ци Ср би ји. Глав на уло га 
РГЗ-а у бу ду ћем пе ри о ду је да:

1) раз ви ја и стан дар ди зу је НИГП;
2) при ку пља и ши ри зна ње о НИГП-у;
3) омо гу ћа ва да НИГП бу де у што ве ћој ме ри при сту па чан 

јав но сти у Ре пу бли ци Ср би ји и Европ ској уни ји.
За успе шно ус по ста вља ње НИГП-а кључ на је са рад ња за ин-

те ре со ва них стра на, са фо ку сом на одр жи во фи нан си ра ње за при-
ку пља ње ре фе рент них по да та ка са ци љем по др шке при ме не на че-
ла отво ре них по да та ка. Уло га РГЗ-а је од кључ не ва жно сти у овом 
сег мен ту ка ко због чи ње ни це да је од го вор на ин сти ту ци ја за при-
ме ну ди рек ти ве IN SPI RE, та ко и због то га што је у над ле жно сти 
РГЗ-а при ку пља ње и одр жа ва ње нај ва жни јих ску по ва про стор них 
по да та ка. По да ци ко ји су сви ма до ступ ни за сло бод но ко ри шће ње 
по зи тив но ће ути ца ти на еко но ми ју зе мље. 

Раз вој На ци о нал ног ге о пор та ла је та ко ђе од из у зет не ва жно-
сти за Ре пу бли ку Ср би ју. На ци о нал ни ге о пор тал ће би ти об је-
ди ње на плат фор ма ко ја чу ва и ди стри бу и ра на ци о нал не ску по ве 
про стор них по да та ка ко ји су у вла сни штву др жав них ин сти ту ци ја. 
По да ци ће се ди стри бу и ра ти пре ко веб сер ви са (сер ви са за пре-
тра жи ва ње, пре глед, ди стри бу ци ју, тран сфор ма ци ју и по зи ва ње). 
Та ква плат фор ма, због сво је ва жно сти и ве ли ког бро ја ко ри сни ка 
тре ба да бу де ве о ма ста бил на и увек до ступ на.

5.2.1. Уна пре ђе ње си сте ма (за кон ски оквир, стан дар ди,  
тех но ло ги ја и ре сур си) за ефи ка сни је и ефек тив ни је ко ри шће ње 

ге о про стор них ин фор ма ци ја

Циљ ове ак тив но сти је да се обез бе ди до ступ ност про стор-
них ин фор ма ци ја на осно ву за јед нич ких стан дар да за до во ља ва-
ју ћи бит не по тре бе за ин тер о пе ра бил но шћу и ква ли те том. Ге-
о ин фор ма ци је од парт не ра би ће стан дар ди зо ва не и по де сне за 
ви ше стру ко ко ри шће ње, као уна пре ђи ва ње мо гућ но сти де ље ња 
по да та ка на на ци о нал ном и ме ђу на род ном ни воу.

Прав ни оквир у пот пу но сти по др жа ва на че ла НИГП-а и по-
сти же рав но те жу из ме ђу по тре бе да се за шти те ва жни ин те ре си 
др жа ве, вла сни ка по да та ка као и зах те ви ко ри сни ка за до ступ но-
шћу ге о ин фор ма ци ја. Усло ви за обез бе ђи ва ње ин фор ма ци ја кроз 
НИГП мо ра ју се при др жа ва ти на ци о нал них и ме ђу на род них про-
пи са на ја сан и не дво сми слен на чин.

До но ше ње за ко на и под за кон ских ака та о НИГП-у

Да би се све пла ни ра не ак тив но сти ефи ка сно ре а ли зо ва ле, 
као пр ви ко рак, нео п ход но је до но ше ње за ко на о на ци о нал ној ин-
фра струк ту ри ге о про стор них по да та ка. Са да шњи за кон ски оквир 
за рад НИГП-а је За кон о др жав ном пре ме ру и ка та стру. Ме ђу тим, 
са да шњим за ко ном ни је у пот пу но сти пре не та ди рек ти ва IN SPI RE 
у до ма ће за ко но дав ство, та ко да је нео п ход но до не ти за кон ко ји 
ће од ре ди ти пра ви ла и на чин ефи ка сни је раз ме не по да та ка, стан-
дар ди за ци ју по да та ка, ефи ка сни ји на чин ко ор ди на ци је ак тив но сти 
раз ли чи тих за ин те ре со ва них стра на, као и на чин фи нан си ра ња и 
ти ме обез бе ди ти одр жи вост НИГП-а. Са чи њен је На црт за ко на о 
НИГП-у, одр жа на је јав на рас пра ва и у то ку је ре дов на про це ду ра 
ко ја прет хо ди до но ше њу за ко на. 

Под за кон ска ак та ко ји ма се бли же уре ђу ју на чин обра зо ва ња 
ме та по да та ка, пра ви ла ко ја обез бе ђу ју ин тер о пе ра бил ност и на чин 
раз ме не и ко ри шће ња про стор них по да та ка и пра ви ла за пра ће ње 
им пле мен та ци је IN SPI RE ди рек ти ве, тре ба до не ти нај ка сни је до 
кра ја 2018. го ди не. 

До но ше ње стра те ги је НИГП-а

Да би се ја сно и тран спа рент но утвр ди ле ак тив но сти на уна-
пре ђе њу на ци о нал не ин фра струк ту ре ге о про стор них по да та ка 
нео п ход но је до не ти стра те ги ју НИГП-а за пе ри од 2017 –2021. го-
ди не. Из ра да стра те ги је НИГП-а пла ни ра на је у окви ру про јек та 
„Уна пре ђе ње зе мљи шне ад ми ни стра ци је у Ср би ји”, ко ји по др жа ва 
Свет ска бан ка.

5.2.2. Обез бе ди ти ши ро ку при ме ну ге о про стор них по да та ка  
у скла ду са ди рек ти вом IN SPI RE, на че лом отво ре них по да та ка  

и ме ђу на род ним стан дар ди ма

Ва жан циљ од го вор них јав них ин сти ту ци ја је да слу жбе ни 
по да ци бу ду јав но до ступ ни. Мно ге ин сти ту ци је ко је су над ле жне 
за обез бе ђи ва ње ге о ин фор ма ци ја и раз ли чи ти ни вои ко ри сни ка 
има ју по тре бу за за јед нич ким окви ром за са рад њу и раз ме ну ин-
фор ма ци ја за сно ва них на про сто ру. Де ло твор на са рад ња др жав-
них ин сти ту ци ја, при ват ног сек то ра и при вре де чи ни те мељ за 
успе шан НИГП.

Из ра да сту ди је оправ да но сти и пла на уво ђе ња на че ла отво ре них 
по да та ка

У скла ду са свет ским трен до ви ма опи са ним у по гла вљу 3.4, 
РГЗ ће ак тив но ра ди ти на уво ђе њу на че ла отво ре них по да та ка у 
обла сти про стор них по да та ка на др жав ном ни воу ка ко би по мо-
гао Ре пу бли ци Ср би ји да уна пре ди јав не услу ге и до ступ ност про-
стор них по да та ка, па са мим тим и да по спе ши њи хо во ефи ка сно 
ко ри шће ње са ци љем по др шке еко ном ског раз во ја Ре пу бли ке Ср-
би је. Да би се овај кон цепт на пра ви на чин при ме нио, нео п ход но 
је прет ход но ура ди ти Сту ди ју оправ да но сти, а ка сни је и де та љан 
План уво ђе ња. РГЗ ће ову ак тив ност спро ве сти у са рад њи са ме-
ђу на род ним ин сти ту ци ја ма ко ји има ју ве ли ко ис ку ство у при ме ни 
овог кон цеп та. Сту ди ја оправ да но сти ће би ти из ра ђе на у пр вој по-
ло ви ни 2017. го ди не, док ће План при ме не би ти из ра ђен у дру гој 
по ло ви ни 2017. го ди не.

Уса гла ша ва ње про стор них по да та ка РГЗ-а

У окви ру про јек та „Уна пре ђе ње зе мљи шне ад ми ни стра ци је у 
Ср би ји” пла ни ран је рад на ускла ђи ва њу про стор них по да та ка ко-
ји су у над ле жно сти РГЗ-а при ме ном ди рек ти ве IN SPI RE и дру гих 
тех нич ких упут ста ва. Ова ак тив ност је пла ни ра на да се ре а ли зу-
је у пе ри о ду 2017 –2018. го ди не. По ред уса гла ша ва ња про стор них 
по да та ка, у окви ру ове ак тив но сти ће се од ре ди ти ала ти, об у чи ти 
ка дар РГЗ-а и утвр ди ти пра ви ла и на чин ра да на ускла ђи ва њу по-
да та ка ко ји ће се ка сни је ко ри сти ти при по мо ћи дру гим др жав ним 
ор га ни ма у ускла ђи ва њу по да та ка из њи хо ве над ле жно сти. План 
је да до кра ја 2025. го ди не сви про стор ни по да ци у Ре пу бли ци Ср-
би ји бу ду у скла ду са ди рек ти вом IN SPI RE.

Ре ги о нал ни цен тар за упра вља ње ге о про стор ним ин фор ма ци ја ма

Кроз при ступ не пре го во ре зе ма ља ре ги о на За пад ног Бал ка-
на, Европ ска ко ми си ја је при ме ти ла да је ди на ми ка пре во ђе ња ди-
рек ти ве IN SPI RE и пра те ћих ака та Европ ске уни је у на ци о нал на 
за ко но дав ства за до во ља ва ју ћа, као и да је ре ги о нал на са рад ња на 
за вид ном ни воу, али је уочен ве ли ки про блем у при ме ни ди рек ти-
ве, а на ро чи то у обла сти пра ће ња ста ња жи вот не сре ди не, од но сно 
при ку пља ња по да та ка и из ра ди про из во да на осно ву ко јих се пра-
ти ста ње. 

С об зи ром да је РГЗ, за хва љу ју ћи ре а ли за ци ји број них на-
ци о нал них и ре ги о нал них раз вој них про је ка та, пре по знат као во-
де ћа ре ги о нал на ка та стар ско-кар то граф ска ин сти ту ци ја у при ме-
ни са вре ме них тех но ло шких ре ше ња у обла сти ма при ку пља ња, 
ажу ри ра ња, об ра де и ана ли зе ге о про стор них по да та ка, од го вор на 
је и оправ да на од лу ка да се по кре не ини ци ја ти ва за осни ва ње Ре-
ги о нал ног цен тра за упра вља ње ге о про стор ним ин фор ма ци ја ма (у 
да љем тек сту: Цен тар) ко ји би пру жао услу ге на на ци о нал ном и 
ре ги о нал ном ни воу. Глав ни циљ осни ва ња Цен тра био би из ра да, 
про на ла же ње и де ље ње нај оп ти мал ни јих ре ше ња за упра вља ње 
по да ци ма у окви ру ин фра струк ту ре ге о про стор них по да та ка и то 
кроз не ко ли ко кључ них обла сти:

1) ино ва ци је  – раз ви ја ње и ис пи ти ва ње но вих услу га и ме то-
да и про на ла же ње нај оп ти мал ни јих ре ше ња ко ри сте ћи до ступ не 
про стор не и дру ге по дат ке, сер ви се и тех но ло шка ре ше ња са ци-
љем уна пре ђе ња про це са упра вља ња зе мљи штем и дру гим при-
род ним ре сур си ма, про на ла же ње од го во ра на но ве иза зо ве у обла-
сти кли мат ских про ме на и при род них не по го да ка ко би се по мо гло 
од го вор ним ор га ни ма да до но се што пра вил ни је од лу ке;

2) ме то до ло ги је  – раз ви ја ње ме то до ло ги ја о ко ри шће њу ре-
зул та та успе шних ино ва тив них про це са у прак си обез бе ђу ју ћи 
нео п ход ну до ку мен та ци ју, ма те ри ја ле за обу ку и про гра ме обу ке;
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3) обу ке  – обез бе ђи ва ње обу ка и ра ди о ни ца и из ра да упут ста-

ва за ин те ре со ва ним ин сти ту ци ја ма у зе мљи и ре ги о ну од стра не 
ви со ко ква ли фи ко ва них и об у че них струч ња ка за по сле них у РГЗ-у.

РГЗ ће раз мо три ти по тре бу за осни ва њем Цен тра са од го вор-
ним на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма и ка та стар ско-кар то граф ским 
ин сти ту ци ја ма зе ма ља у ре ги о ну. Уко ли ко се утвр ди да по сто ји за-
јед нич ки ин те рес зе ма ља ре ги о на за осни ва њем Цен тра, РГЗ ће у 
са рад њи са ин сти ту ци ја ма ре ги о на де фи ни са ти обла сти де ло ва ња 
Цен тра, из ра ди ти сту ди ју оправ да но сти раз во ја до дат них услу га 
ко је би Цен тар пру жао и пред ло жи ти мо дел осни ва ња и фи нан си-
ра ња Цен тра. 

Усва ја њем Сту ди је оправ да но сти осни ва ња Цен тра од стра не 
нај ви ших др жав них ор га на Ре пу бли ке Ср би је и зе ма ља ре ги о на, 
ство ри ли би се пред у сло ви за из ра ду Пла на осни ва ња Цен тра.

Цен тар би убр зао европ ске ин те гра ци је чи та вог ре ги о на, 
уна пре дио са рад њу из ме ђу ин сти ту ци ја и др жа ва и омо гу ћио ре-
ги о ну да пра ти тех но ло шке ино ва ци је и ис ку ства у све ту.

5.2.3. Ус по ста вља ње ин фор ма тич ко-ко му ни ка циј ског окви ра као 
осно ве за ефи ка сно функ ци о ни са ње сер ви са за раз ме ну по да та ка 

и ин фор ма ци ја ко ри шће њем веб и мо бил них тех но ло ги ја

На ци о нал ни ге о пор тал ће раз ви ја ти и одр жа ва ти РГЗ, као ме-
сто при сту па за де ље ње и ди стри бу ци ју про стор них ин фор ма ци ја. 
Та ко ђе, сти му ли са ће ре ле вант не ин сти ту ци је да омо гу ће до ступ-
ност соп стве них по да та ка пре ко на ци о нал ног ге о пор та ла. На ци о-
нал ни ге о пор тал тре ба да са др жи сер ви се за про на ла же ње, пре-
глед, пре у зи ма ње и тран сфор ма ци ју по да та ка. 

У окви ру про јек та „Уна пре ђе ње зе мљи шне ад ми ни стра ци је 
у Ср би ји” пла ни ран је раз вој На ци о нал ног ге о пор та ла у пе ри о ду 
ја ну ар 2017  – фе бру ар 2019. го ди не ко ји ће пред ста вља ти кров ну и 
цен трал ну плат фор му свих сер ви са и ре ги ста ра у окви ру РГЗ-а и 
свих оста лих ин сти ту ци ја. По да ци ће се ди стри бу и ра ти пре ко веб 
сер ви са и об је ди ни ће све ре ги стре и по дат ке ка ко у окви ру РГЗ-а 
та ко и на на ци о нал ном ни воу и пред ста вља ће је дин стве но ме сто 
при сту па свим по да ци ма пре ко ко јег ће се оба вља ти увид и ди-
стри бу ци ја. 

5.2.4. Ме ђу ин сти ту ци о нал на са рад ња ра ди ре а ли за ци је  
про је ка та од на ци о нал ног ин те ре са и по др шке европ ским  

ин те гра ци ја ма

Сер ви сно ори јен ти са на мре жа удру же них су бје ка та за сно ва-
на на за јед нич ком окви ру, ре гу ли са на спо ра зу ми ма и уго во ри ма 
ће сти му ли са ти раз ме ну по да та ка са ци љем по бољ ша ња де ло ва ња 
јав ног сек то ра по шту ју ћи вла сни штво над по да ци ма удру же них 
парт не ра кроз си сте мат ско ду го роч но удру жи ва ње. У пр вој фа зи 
нео п ход но је де фи ни са ти од го вор не су бјек те НИГП-а за те ме пре-
ма при о ри те ти ма на ве де ним у анек си ма ди рек ти ве IN SPI RE.

5.2.5. Ус по ста вља ње са рад ње са на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма 
од го вор ним за ге о про стор не по дат ке у окви ру Европ ске уни је и 

ре ги о на

Ге о ин фор ма ци је су бит не за про це се у ре ше њи ма пре ко гра-
нич них про бле ма као што су за шти та жи вот не сре ди не, кли мат ске 
про ме не, не по го де, оп шта без бед ност, са о бра ћај на ин фра струк ту-
ра, снаб де ва ње енер ги јом, вре мен ска прог но за, јав но здра вље и 
слич но. За јед нич ки оквир за ге о по дат ке има по тен ци јал да снаб-
де ва ши ру за јед ни цу про стор ним ин фор ма ци ја ма, ко је су по ве за-
не из раз ли чи тих из во ра и ни воа, за по др шку одр жи вом и еко ном-
ском раз во ју ко ји се не за у ста вља на ад ми ни стра тив ној гра ни ци.

У овом сми слу, ус по ста вља ње НИГП-а ће би ти пра ви смер 
за по сти за ње ових те жњи. Циљ је про мо ци ја и ус по ста вља ње ин-
фра струк ту ре ко ја ће за ре зул тат има ти да при ступ про стор ним (и 
не про стор ним) по да ци ма до при не се да се на ло кал ном, на ци о нал-
ном и гло бал ном ни воу обез бе ди ефи ка сни ји јав ни сер вис, еко-
ном ски раз вој, ква ли тет жи вот не сре ди не и ста бил ност.

За јед нич ке по тре бе за НИГП-ом су лак при ступ про стор ним 
по да ци ма, ме та по да ци ма и сер ви си ма, ин тер о пе ра бил ност по да та-
ка и сер ви са уса гла ше них са стан дар ди ма, ја сни прин ци пи ко ри-
шће ња (пра ва ин те лек ту ал не сво ји не, га ран то ва ње до ступ но сти, 
по ли ти ка це на) и ко ор ди на ци ја.

РГЗ ће, као ин сти ту ци ја за ду же на за при ме ну ди рек ти ве IN-
SPI RE у Ре пу бли ци Ср би ји, ус по ста ви ти са рад њу са ка та стар-
ско-кар то граф ским ин сти ту ци ја ма у ре ги о ну и Евро пи. Члан ство 
у ре ле вант ним ме ђу на род ним ор га ни за ци ја ма и уче ство ва ње у 
европ ским и ре ги о нал ним про јек ти ма ће до при не ти да РГЗ по ста-
не мо дер на и ефи ка сна ин сти ту ци ја.

5.3. Уна пре ђе ње ква ли те та то по граф ско-кар то граф ске  
ба зе по да та ка

Из ра да ди ги тал ног мо де ла те ре на за зна чај на по плав на  
под руч ја Ре пу бли ке Ср би је

У спро во ђе њу На ци о нал ног про гра ма упра вља ња ри зи ком 
од еле мен тар них не по го да, РГЗ ће за по тре бе из ра де ма пе ри зи ка 
од по пла ва за 75 зна чај них по плав них под руч ја Ре пу бли ке Ср би је 
(у да љем тек сту: ЗПП) и уна пре ђе ња си сте ма за шти те од по пла ва, 
уче ство ва ти у при ме ни Про јек та из ра де ка ра та ри зи ка од по пла ва 
за под сли во ве и уна пре ђе ње за шти те од по пла ва („Flood risk maps 
de ve lo ped for sub-ba sins and flood pro tec tion im pro ved”  – ак тив ност 
утвр ђе на у окви ру Ак ци о ног до ку мен та: По моћ у об но ви по пла-
вље них под руч ја). Циљ на ве де ног про јек та је сте из град ња на ци о-
нал них ка па ци те та за упра вља ње ри зи ци ма од по пла ва на ко ме би 
раз ли чи те ин сти ту ци је са ра ђи ва ле и за јед но ра ди ле на сма ње њу 
ри зи ка и ефи ка сни јем ре а го ва њу на не по го де.

РГЗ ће у пе ри о ду ок то бар 2017  – ок то бар 2019. го ди не, у са-
рад њи са од го вор ним на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма, ре а ли зо ва ти 
ак тив но сти на из ра ди ди ги тал ног мо де ла те ре на ви со ке тач но сти 
до би је ног на осно ву по да та ка при ку пље них Li DAR тех но ло ги јом 
за по тре бе из ра де ма па ри зи ка од по пла ва за зна чај на по плав на 
под руч ја по вр ши не око 8000 km2. 

По да ци из ра ђе ног ди ги тал ног мо де ла те ре на (у да љем тек-
сту: ДМТ), за јед но са дру гим ге о про стор ним по да ци ма, чи ни ће 
осно ву за функ ци о нал но ус по ста вља ње Вод ног ин фор ма ци о ног 
си сте ма Ре пу бли ке Ср би је и ду го роч ног си сте ма упра вља ња ри-
зи ци ма од еле мен тар них не по го да на на ци о нал ном и ре ги о нал ном 
ни воу и нео п ход но их је ажу ри ра ти у пе ри о ду од шест го ди на.

Ови по да ци пред ста вља ју осно ву за при ме ну на че ла отво ре-
них по да та ка у свим раз ви је ним зе мља ма и део су ус по ста вља ња и 
стал ног уна пре ђе ња НИГП-а.

Обез бе ђе ње VHR са те лит ских сни ма ка и из ра да ор то мо за и ка за 
те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је

У окви ру про јек та „Уна пре ђе ње зе мљи шне ад ми ни стра ци је 
у Ср би ји” ко ји фи нан си ра Свет ска бан ка, ју на 2016. го ди не от по-
че ла је на бав ка са те лит ских сни ма ка ве о ма ви со ке ре зо лу ци је за 
те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је, за по тре бе ма сов не про це не вред-
но сти не по крет но сти и пра ће ња про ме на у ка та стру не по крет но-
сти, ко ји ће се ко ри сти ти и за по тре бе др жав не упра ве и ор га на 
ло кал не са мо у пра ве у по ступ ку оза ко ње ња не ле гал но из гра ђе них 
обје ка та. Из ра да ор то мо за и ка ре зо лу ци је 40 cm за це ло куп ну те ри-
то ри ју Ре пу бли ке Ср би је је пла ни ра на до кра ја мар та 2017. го ди не.

РГЗ ће из во ђа чу ра до ва обез бе ди ти по дат ке из сво јих зва нич-
них еви ден ци ја и из вр ши ти кон тро лу и ве ри фи ка ци ју до ста вље-
них по да та ка у ци љу бла го вре ме не и ква ли тет не из ра де ор то мо за-
и ка ре зо лу ци је 40 cm.

Пе ри о дич но сни ма ње из ва зду ха те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је и 
из ра да ор то фо тоа

Циљ ове ак тив но сти је обез бе ђи ва ње ажур них и ква ли тет них 
ге о про стор них по да та ка на на ци о нал ном ни воу при ме ном на пред-
них тех но ло ги ја и у скла ду са ак ту ел ним европ ским стан дар ди ма са 
ци љем по др шке, уна пре ђе ња и раз во ја про це са и спе ци ја ли зо ва них 
услу га при оба вља њу струч них по сло ва и по сло ва др жав не упра ве 
РГЗ-а, дру гих ор га на др жав не упра ве, ло кал не са мо у пра ве и при вре де. 

РГЗ ће у пе ри о ду ја ну ар 2018  – де цем бар 2020. го ди не пе ри-
о дич но сни ми ти из ва зду ха те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је (при ме-
ном раз ли чи тих ме то да да љин ске де тек ци је) и из ра ди ти ди ги тал-
ни ор то фо то ре зо лу ци је 30 cm. На осно ву по да та ка пе ри о дич ног 
сни ма ња из ва зду ха те ри то ри је Ре пу бли ке Ср би је ажу ри ра ју се и 
дру ги ге о про стор ни по да ци (основ ни то по граф ски мо дел, ди ги-
тал ни мо дел те ре на, зе мљи шни по кри вач и др.).
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Ре а ли за ци ја ак тив но сти на сни ма њу из ва зду ха те ри то ри је 
Ре пу бли ке Ср би је и из ра ди ор то фо тоа вр ши ће се у ко ор ди на ци ји 
са ми ни стар ством над ле жним за по сло ве од бра не. 

Уна пре ђе ње Је ди ни це за да љин ску де тек ци ју и уна пре ђе ње  
ге о про стор них по да та ка до би је них ме то да ма да љин ске  

де тек ци је

На ше стом за се да њу Ко ми си је за гло бал но упра вља ње ге о-
про стор ним ин фор ма ци ја ма Ује ди ње них на ци ја (UN-GGIM) oд-
лучено је да зе мљи шни по кри вач мо ра би ти увр штен у спи сак 
гло бал них фун да мен тал них те ма ге о про стор них по да та ка јер до-
при но си при ме ни 17 ци ље ва одр жи вог раз во ја утвр ђе них у окви ру 
Аген де Одр жи вог раз во ја 2030 УН.

Из град њом Ре ги о нал ног цен тра за упра вља ње ге о про стор-
ним ин фор ма ци ја ма пла ни ра но је и уна пре ђе ње ка па ци те та Је ди-
ни це за да љин ску де тек ци ју у окви ру ко је би се при ме њи ва ла нај-
са вре ме ни ја тех но ло шка ре ше ња у обла сти да љин ске де тек ци је, 
из ра ђи ва ли про из во ди, вр ши ла њи хо ва ана ли за и пру жа ле услу ге. 
План је да Је ди ни ца за да љин ску де тек ци ју бу де ре ги о нал на кон-
такт тач ка за при ку пља ње и об ра ду по да та ка са те лит ских си сте ма.

Уна пре ђе ње ка па ци те та је ди ни це за да љин ску де тек ци ју об-
у хва та:

1) обез бе ђе ње тех нич ких ка па ци те та за об ра ду ве ли ке ко-
ли чи не по да та ка у слу ча ју еле мен тар них не по го да, ауто мат ску и 
по лу а у то мат ску ана ли зу и ту ма че ње сни ма ка до би је них ме то да ма 
да љин ске де тек ци је за раз ли чи те на ме не;

2) про ши ре ње људ ских ре сур са, обу ка и стал но уса вр ша ва ње.
Уна пре ђе ње ква ли те та ге о про стор них по да та ка до би је них 

ме то да ма да љин ске де тек ци је об у хва та:
1) утвр ђи ва ње ме то до ло ги ја и спе ци фи ка ци ја про из во да у 

скла ду са до ма ћим и ме ђу на род ним стан дар ди ма при ме ње ним 
кроз при ме ну НИГП-а и зах те ви ма од го ва ра ју ћих на ци о нал них 
ин сти ту ци ја;

2) за вр ше так ра до ва на из ра ди Кар те основ ног зе мљи шног 
по кри ва ча за це ло куп ну те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је у скла ду са 
Тех нич ком спе ци фи ка ци јом ди рек ти ве IN SPI RE за зе мљи шни по-
кри вач;

3) из ра да но ве Кар те основ ног зе мљи шног по кри ва ча чи ји ће 
ни во ква ли те та би ти у скла ду са ин те ре си ма од го ва ра ју ћих ин сти-
ту ци ја;

4) из ра да Кар те по љо при вред ног зе мљи шног по кри ва ча за 
под руч је Ауто ном не по кра ји не Вој во ди на;

5) из ра да ка ра та еле мен тар них не по го да у слу ча ју по тре бе; 
6) из ра да те мат ских ка ра та и ана ли за по зах те ву од го ва ра ју-

ћих на ци о нал них ин сти ту ци ја.

Фор ми ра ње основ ног то по граф ског мо де ла и кар то граф ске ба зе 
по да та ка за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је

Основ ни то по граф ски мо дел (у да љем тек сту: ОТМ) пред-
ста вља ба зу по да та ка о про сто ру, при ку пље них у век тор ском об-
ли ку и об у хва та сле де ће те ме утвр ђе не у скла ду са ди рек ти вом 
IN SPI RE: објек те, са о бра ћај ну мре жу, хи дро гра фи ју, зе мљи шни 
по кри вач, ре љеф и во до ве. ОТМ пред ста вља осно ву за фор ми ра ње 
кар то граф ске ба зе по да та ка и из ра ду то по граф ских ка ра та и ка ра-
та по себ них на ме на. Ови по да ци пред ста вља ју осно ву за при ме ну 
на че ла отво ре них по да та ка у свим раз ви је ним зе мља ма и део су 
ус по ста вља ња и стал ног уна пре ђе ња НИГП-а.

РГЗ има ус по ста вљен и пот пу но функ ци о на лан си стем за 
фор ми ра ње ОТМ, ко ји под ра зу ме ва опре му нај но ви је ге не ра ци-
је и са вре ме но тех но ло шко ре ше ње за при ку пља ње и кон тро лу 
про стор них по да та ка и пра те ћих атри бу та, ба зу за скла ди ште ње и 
ажу ри ра ње по да та ка, пра те ће ауто мат ске и по лу а у то мат ске про це-
ду ре и до ку мен та ци ју из ра ђе ну у скла ду са тех нич ким спе ци фи ка-
ци ја ма ди рек ти ве IN SPI RE.

Циљ РГЗ-а је да се:
1) у пе ри о ду ја ну ар 2017  – де цем бар 2020. го ди не фор ми ра 

ОТМ и кар то граф ску ба зу за раз ме ру 1:20 000 за 30% те ри то ри је 
Ре пу бли ке Ср би је уз до дат не људ ске ре сур се;

2) у пе ри о ду ја ну ар 2017  – де цем бар 2018. го ди не фор ми ра 
ОТМ и кар то граф ска ба за за раз ме ру 1:5 000 за град ска под руч ја 
Ко ри до ра 10  – Ис точ но кри ло;

3) у пе ри о ду ја ну ар 2016  – де цем бар 2016. го ди не фор ми ра 
кар то граф ска ба за за раз ме ру 1:250 000 за це ло куп ну те ри то ри ју 
Ре пу бли ке Ср би је (у то ку је ре а ли за ци ја ак тив но сти на кон тро ли  – 
ге о ме триј ска и то по ло шка при ку пље ног са др жа ја);

4) у пе ри о ду ја ну ар 2017  – де цем бар 2020. го ди не по да ци 
ОТМ-а ће се ко ри сти ти у скла ду са на че лом отво ре них по да та ка;

5) у пе ри о ду ја ну ар 2016  – де цем бар 2020. го ди не фор ми ра ње 
кар то граф ске осно ве за кар те по себ не на ме не (фи зич ко-ге о граф-
ске, исто риј ске и сл.).

Ре а ли за ци ја ак тив но сти на фор ми ра њу основ ног то по граф-
ског мо де ла и кар то граф ске ба зе по да та ка за те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Ср би је вр ши ће се у ко ор ди на ци ји са ми ни стар ством над ле жним за 
по сло ве од бра не. 

Фор ми ра ње Ре ги стра ге о граф ских име на

Ре ги стар ге о граф ских име на је основ ни и јав ни ре ги стар о 
ге о граф ским име ни ма на се ље них ме ста и фи зич ко-ге о граф ским 
објек ти ма са пра те ћим атри бу ти ма и во ди се у скла ду са ре зо лу-
ци ја ма Ује ди ње них на ци ја Рад не гру пе струч ња ка за ге о граф ска 
име на (UN GEGN) и ди рек ти вом IN SPI RE. РГЗ је пред се да ва ју-
ћа ин сти ту ци ја Ко ми си је за стан дар ди за ци ју ге о граф ских име на 
Вла де ко ја спро во ди по сту пак стан дар ди за ци је ге о граф ских име-
на упи са них у Ре ги стар ге о граф ских име на. Ре ги стар ге о граф ских 
име на пред ста вља осно ву за при ме ну на че ла отво ре них по да та ка и 
део је ус по ста вља ња и стал ног уна пре ђе ња НИГП-а.

План РГЗ-а је да ус по ста ви Ре ги стар ге о граф ских име на у 
пе ри о ду ја ну ар 2017  – де цем бар 2019. го ди не.

5.4. Ус по ста вља ње си сте ма ма сов не про це не вред но сти  
не по крет но сти

Ма сов на про це на вред но сти не по крет но сти усред сре ђу је се 
на про це ну вред но сти ко ја се за сни ва на тр жи шним вред но сти-
ма. Основ на свр ха по сто ја ња си сте ма ма сов не про це не вред но сти 
не по крет но сти је опо ре зи ва ње не по крет но сти, а за тим и за дру ге 
др жав не по тре бе. Упо тре ба ма сов не про це не је знат но ши ра и за-
ла зи ду бо ко у еко но ми ју др жа ве обез бе ђу ју ћи осно ве за не сме та но 
функ ци о ни са ње ак тив но сти у овим обла сти ма, ка ко у jaвном, та ко 
и у при ват ном сек то ру. Ус по ста вља ње си сте ма ма сов не про це не 
вред но сти не по крет но сти се спро во ди у не ко ли ко фа за:

1) при пре ма и при ла го ђа ва ње за кон ске ре гу ла ти ве;
2) уна пре ђе ње ре ги стра це на не по крет но сти;
3) ве ри фи ка ци ја и ана ли за по да та ка са тр жи шта не по крет но сти;
4) фор ми ра ње мо де ла за ма сов ну про це ну вред но сти не по-

крет но сти;
5) при ку пља ње по да та ка за про це ну за цео фонд не по крет но-

сти са фор ми ра њем ре ги стра обје ка та;
6) ма сов на про це на вред но сти не по крет но сти.
Од на ве де них шест фа за, пр ва фа за  – при пре ма и при ла го ђа-

ва ње за кон ске ре гу ла ти ве је стал ни про цес ко ји се од ви ја па ра лел-
но са оста лих пет (иако су оста лих пет фа за усло вље не не ким ак-
тив но сти ма из пр ве), док су оста лих пет фа за ме ђу соб но за ви сне и 
оба вља ју се на ве де ним ре до сле дом.

5.4.1. При пре ма и уса гла ша ва ње за кон ске ре гу ла ти ве

Ма сов на про це на из ла зи из окви ра ко ји су пред ви ђе ни по-
сто је ћим за кон ским ре ше њем, па је нео п ход но при пре ми ти но ве 
за ко не и под за кон ске про пи се, од но сно уса гла си ти по сто је ћу, ка ко 
би се ство рио за кон ски основ за опе ра тив ност свих функ ци о нал-
них це ли на си сте ма ма сов не про це не вред но сти не по крет но сти на 
оп ти ма лан на чин.

Усва ја ње За ко на о про це ни те љи ма вред но сти не по крет но сти

За кон о про це ни те љи ма вред но сти не по крет но сти („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 108/16) је до нет и тре ба ло би да до при не се 
стан дар ди за ци ји по ступ ка по је ди нач не про це не вред но сти не по-
крет но сти у окви ру јав них про це ду ра, као и у при ват ној прак си. 
Ма сов на и по је ди нач на про це на се про жи ма ју: ко ри сте по дат ке ре-
ги стра це на не по крет но сти (ма да у раз ли чи тим оби ми ма), зна ње 
по је ди нач них про це ни те ља о ло кал ним тр жи шти ма је по треб но у 
про це су ве ри фи ка ци је по да та ка за ма сов ну про це ну, и у ма сов ној 
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про це ни се за рет ке и спе ци фич не не по крет но сти ко ри сти по сту-
пак по је ди нач не про це не. Та ко ђе, ова ко уре ђе на и стан дар ди зо ва-
на прак са са из да ва њем ли цен ци би до при не ла и раз во ју тр жи шта 
не по крет но сти у де лу ко ји се нај ви ше осла ња на ку по ви не из кре-
ди та при ко ји ма се у за лог ста вља не по крет ност. Ова ак тив ност 
се мо ра оба вља ти уз те сну са рад њу са Ми ни стар ством фи нан си ја.

Усва ја ње За ко на о ма сов ној про це ни вред но сти не по крет но сти

Са ма мул ти функ ци о нал ност си сте ма ма сов не про це не вред-
но сти не по крет но сти, као и по ве за ност раз ли чи тих ин сти ту ци ја 
овим си сте мом ства ра по тре бу за уре ђе њем на ве де них ве за и по је-
ди нач них оба ве за ових ин сти ту ци ја за ко ном.

За кон о ма сов ној про це ни вред но сти не по крет но сти је нео п-
хо дан ра ди уре ђе ња по сту па ка у окви ру си сте ма ма сов не про це не 
вред но сти не по крет но сти, као и утвр ђи ва ња од но са и оба ве за уче-
сни ка у по ступ ку, и вла сни ка и ко ри сни ка при мар них и се кун дар-
них по да та ка ус по ста вље ног си сте ма. За ко ном је по треб но де фи-
ни са ти и са рад њу са дру гим јав ним про це ду ра ма (по пут по ре за на 
имо ви ну, екс про при ја ци је, суд ских по сту па ка, об ра чу на ин дек са 
це на, ста ти стич ког по пи са и сл.).

Уса гла ша ва ње За ко на о по ре зи ма на имо ви ну са За ко ном  
о ма сов ној про це ни вред но сти не по крет но сти

У са рад њи са По ре ском упра вом и Ми ни стар ством фи нан си-
ја по треб но је ускла ди ти За кон о по ре зи ма на имо ви ну гра ђа на са 
За ко ном о ма сов ној про це ни вред но сти не по крет но сти, ка ко би се 
од ре дио об у хват ма сов не про це не и ко ри шће ње ре зул та та за по-
тре бе об ра чу на по ре за на имо ви ну (и фи зич ких и прав них ли ца), 
по ре за на пре нос ап со лут них пра ва на не по крет но сти ма и ко ри-
шће ње по да та ка од стра не По ре ске упра ве и ло кал них по ре ских 
упра ва из си сте ма ма сов не про це не (ре ги стра це на не по крет но-
сти) у дру гим про це ду ра ма из њи хо ве над ле жно сти.

Уса гла ша ва ње За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру са За ко ном 
о ма сов ној про це ни вред но сти не по крет но сти

По треб но је уса гла си ти За кон о др жав ном пре ме ру и ка та-
стру са За ко ном о ма сов ној про це ни вред но сти не по крет но сти ка-
ко би се на нај е фи ка сни ји на чин при ку пља ли, одр жа ва ли и ко ри-
сти ли по да ци нео п ход ни за ма сов ну про це ну, а ко ји се скла ди ште 
у ба зи по да та ка о не по крет но сти ма за про це ну и ба зи ка та стра не-
по крет но сти, од но сно у ре ги стру обје ка та. Све по сто је ће про це ду-
ре ка та стра не по крет но сти за пре мер или одр жа ва ње по да та ка ће 
се ко ри сти ти за ини ци јал но при ку пља ње и одр жа ва ње по да та ка о 
не по крет но сти ма по треб них за про це ну.

Уса гла ша ва ње оста лих за ко на са За ко ном о ма сов ној про це ни 
вред но сти не по крет но сти

По треб но је уса гла си ти За кон о екс про при ја ци ји са За ко ном 
о ма сов ној про це ни вред но сти не по крет но сти, у са рад њи са По-
ре ском упра вом, Ми ни стар ством фи нан си ја и Ре пу блич ком ди рек-
ци јом за имо ви ну Ре пу бли ке Ср би је. Овај ко рак је по тре бан ка ко 
би се де фи ни сао на чин на ко ји би се ре зул та ти ма сов не про це не и 
по да ци из си сте ма ма сов не про це не ко ри сти ли у окви ру по ступ ка 
екс про при ја ци је ра ди убр за ва ња и по ди за ња де ло твор но сти про-
це са екс про при ја ци је.

За кон о јав ној сво ји ни је по треб но ускла ди ти и са За ко ном 
о ма сов ној про це ни вред но сти не по крет но сти, у са рад њи са По-
ре ском упра вом, Ми ни стар ством фи нан си ја и Ре пу блич ком ди рек-
ци јом за имо ви ну Ре пу бли ке Ср би је. Овај ко рак је по тре бан ка ко 
би се де фи ни сао на чин на ко ји би се ре зул та ти ма сов не про це не и 
по да ци из си сте ма ма сов не про це не ко ри сти ли за по тре бе во ђе ња 
по себ них и је дин стве не еви ден ци је не по крет но сти у јав ној сво ји-
ни, као и у окви ру по ступ ка при ба вља ња и оту ђе ња не по крет но-
сти и по ступ ка ула га ња сред ста ва у јав ној сво ји ни.

За по тре бе обез бе ђе ња по да та ка о не по крет но сти ма по треб-
них за ма сов ну про це ну на це лој те ри то ри ји Ре пу бли ке Ср би је по-
треб но је у за ко ну о сле де ћем по пи су ста нов ни штва, до ма ћин ста ва 
и ста но ва (2021. го ди не се оче ку је сле де ћи по пис) обим по да та ка 
про ши ри ти на ве де ним по да ци ма, на кон че га би се то пре но си ло 
и у сва ки сле де ћи по пис. На овај на чин би се јед ним по ступ ком 
обез бе ди ли ини ци јал ни по да ци, од но сно одр жа ва ње при ку пље них 

по да та ка за ма сов ну про це ну ко ји су осно ва за уна пре ђе ње фи нан-
си ја (бу џе та, фи скал не по ли ти ке), при че му се не би ан га жо ва ла 
до дат на сред ства за ове по сло ве. У ма сов ној про це ни вред но сти 
не по крет но сти при ку пља ње по да та ка за про це ну за све не по крет-
но сти пред ста вља нај ве ћи тро шак по ступ ка. На овај на чин би се 
оства ри ле ве ли ке уште де у ус по ста вља њу по ступ ка за обез бе ђе ње 
ве ћег при ли ва сред ста ва у бу џет.

И кроз дру ге за ко не би тре ба ло те жи ти да се одр жа ва ње и 
ажу ри ра ње ових по да та ка оба вља кроз већ по сто је ће про це ду ре и 
ме ђу соб ну са рад њу раз ли чи тих ин сти ту ци ја (нпр. ако оп штин ски 
по ре ски и гра ђе вин ски ин спек то ри из ла зе на те рен тре ба ло би да 
има ју при ступ ба зи по да та ка за по тре бе ма сов не про це не и мо гућ-
ност по ре ђе ња са фак тич ким ста њем и ажу ри ра ња по да та ка у ба зи 
на осно ву за те че ног ста ња).

Уса гла ша ва ње под за кон ских про пи са са За ко ном о ма сов ној  
про це ни вред но сти не по крет но сти

По сто је ћи пра вил ник, ко ји де фи ни ше основ не про це ду ре и 
ак тив но сти у по ступ ку ма сов не про це не вред но сти не по крет но сти, 
по треб но је ускла ди ти са За ко ном о ма сов ној про це ни вред но сти 
не по крет но сти. Уз то, по треб но је ускла ди ти и дру ге под за кон ске 
про пи се ко ји пра те за ко не ко ји су у ве зи са За ко ном о ма сов ној 
про це ни вред но сти не по крет но сти, а у са рад њи са ин сти ту ци ја ма 
и ми ни стар стви ма над ле жним за те за ко не и под за кон ске про пи се.

5.4.2. Уна пре ђе ње ре ги стра це на не по крет но сти

Ре ги стар це на не по крет но сти је осно ва ко ја обез бе ђу је тран-
спа рент ност тр жи шта не по крет но сти и ко ја ства ра усло ве за раз-
вој си сте ма ма сов не про це не вред но сти не по крет но сти. У си стем 
ре ги стра це на не по крет но сти се уно се сви по да ци из ку по про дај-
них уго во ра, као и уго во ра о за ку пи ма. По сто је ћи ре ги стар це на 
не по крет но сти је по треб но уна пре ди ти на та кав на чин да по ста не 
цен трал ни ре ги стар про ме та не по крет но сти. Као цен трал ни ре ги-
стар мо же ко ри сти ти и дру гим ор га ни ма, за по тре бе уви да у про-
мет не по крет но сти, до уво ђе ња у рад ин фор ма ци о ног си сте ма ка-
та стра не по крет но сти из по гла вља 5.1.3.

Уна пре ђе ње ре ги стра це на  – омо гу ћа ва ње уно са по да та ка јав ним 
бе ле жни ци ма

Ка ко би се омо гу ћи ло уно ше ње по да та ка из ку по про дај них 
уго во ра и уго во ра о за ку пи ма са ин стан це нај бли же тр жи шту не-
по крет но сти, по треб но је до ра ди ти по сто је ћу вер зи ју си сте ма ре-
ги стра це на не по крет но сти и одр жа ти обу ку за слу жбе ни ке у јав-
но бе ле жнич ким кан це ла ри ја ма за унос по да та ка. Софт вер за унос 
по да та ка је по треб но уна пре ди ти та ко да функ ци о ни ше пре ко ин-
тер не та са свим по треб ним за шти та ма од нео вла шће ног при сту па 
и ко ри шће ња по да та ка. За кон ски основ за унос по да та ка од стра не 
јав них бе ле жни ка по сто ји од де цем бра 2015. го ди не.

Уна пре ђе ње ре ги стра це на  – про ши ре ње софт ве ра мо ду лом за 
кон тро лу уне тих по да та ка

По треб но је у си стем ре ги стра це на угра ди ти мо дул за кон тро-
лу уно са по да та ка због оси гу ра ња ква ли те та по да та ка. Мо дул би 
тре ба ло да омо гу ћи ауто мат ске кон тро ле (нпр. ауто мат ска кон тро ла 
уне тог ма тич ног бро ја по мо ду лу 11, ауто мат ско са би ра ње вла снич-
ких уде ла и сл.). Та ко ђе је по треб но омо гу ћи ти уло гу кон тро ло ра у 
си сте му ко ји би имао оп ци је пре гле да ске ни ра них уго во ра и по ре ђе-
ња по да та ка из си сте ма са по да ци ма ко ји се на ла зе у уго во ру.

Уна пре ђе ње ре ги стра це на  – из ра да сер ви са и омо гу ћа ва ње  
при сту па по да ци ма ре ги стра це на не по крет но сти По ре ској  
упра ви и основ ним су до ви ма за по тре бе њи хо вих основ них  

де лат но сти

По треб но је на пра ви ти веб сер ви се ко ји би омо гу ћи ли пре у-
зи ма ње по да та ка из ре ги стра це на не по крет но сти на нај е фи ка сни ји 
на чин у по сто је ће и пла ни ра не си сте ме По ре ске упра ве, ло кал них 
по ре ских ад ми ни стра ци ја и Ми ни стар ства прав де (По себ на еви-
ден ци ја о уго во ри ма о про ме ту не по крет но сти), ка ко би се из бе гла 
ре ду дант ност по да та ка и сма њио фи зич ки по сао ко ји зах те ва про-
сле ђи ва ње по да та ка о ове ре ном/но та ри зо ва ном уго во ру о про ме ту 
не по крет но сти у че ти ри раз ли чи те јав не ин сти ту ци је.
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Та ко ђе је по треб но, на кон усва ја ња ре ле вант них за ко на, омо-
гу ћи ти и ди рек тан при ступ си сте му ре ги стра це на не по крет но сти 
за по сле ни ма у По ре ској упра ви и ло кал ним по ре ским ад ми ни-
стра ци ја ма за по тре бе њи хо вих ре дов них ак тив но сти ко је зах те ва-
ју пре тра гу и ко ри шће ње ових по да та ка.

На овај на чин РГЗ по ста је цен трал на тач ка за при ку пља ње и 
раз ме ну по да та ка о про ме ту не по крет но сти на те ри то ри ји Ре пу-
бли ке Ср би је.

Уна пре ђе ње ре ги стра це на  – омо гу ћа ва ње из да ва ња/про да је  
по да та ка на осно ву on li ne зах те ва и пла ћа ња

На кон прет ход них ко ра ка, отва ра се мо гућ ност за уна пре ђе-
ње ко ри шће ња по да та ка о ку по про да ја ма не по крет но сти и по да та-
ка до би је них од ли цен ци ра них про це ни те ља вред но сти не по крет-
но сти. По треб но је до ра ди ти си стем ре ги стра це на не по крет но сти 
та ко да се омо гу ћи ге о граф ски пре глед ре ги стро ва них про ме та 
пре ко Ин тер не та и на осно ву то га из бор по да та ка ко ји ко ри сник 
же ли да ку пи, као и мо дул за ди рект но пла ћа ње пу тем Ин тер не та.

5.4.3. Ве ри фи ка ци ја и ана ли за по да та ка са тр жи шта  
не по крет но сти

У окви ру си сте ма ма сов не про це не за ана ли зе се ко ри сте ис-
кљу чи во по да ци ко ји су ве ри фи ко ва ни. Ве ри фи ко ван по да так је 
онај за ко ји је утвр ђе но да је у са гла сно сти са по сто је ћим ста њем 
и да је уго во ре на це на ре ал на и да за до во ља ва де фи ни ци ју отво ре-
ног тр жи шта.

Мо дул за ве ри фи ка ци ју уне тих по да та ка

За по тре бе упо тре бе по да та ка у по ступ ци ма ма сов не про це-
не вред но сти не по крет но сти по треб но је раз ви ти и мо дул за ве ри-
фи ка ци ју тр жи шних по да та ка. Ве ри фи ка ци ја тр жи шних по да та ка 
обез бе ђу је не дво сми сле но утвр ђи ва ње пред ме та про ме та не по-
крет но сти, ре ал но сти це не и из два ја ња ква ли тет ног узор ка са тр-
жи шта не по крет но сти за ста ти стич ке ана ли зе. 

Ус по ста вља ње си сте ма те рен ске ве ри фи ка ци је по да та ка  
из ре ги стра це на не по крет но сти

Део мо ду ла за ве ри фи ка ци ју по да та ка је и си стем те рен ске ве-
ри фи ка ци је. По треб но је де фи ни са ти про це ду ре за те рен ску ве ри-
фи ка ци ју по да та ка уне тих у си стем ре ги стра це на не по крет но сти 
и исто вре ме но при ла го ди ти си стем та ко да ве ри фи ка то ри мо гу ди-
рект но са пред мет не ло ка ци је да при сту пе си сте му ра ди пре тра ге, 
пре гле да и уно са по да та ка. Овим се омо гу ћу је ефи ка сни ји рад ве-
ри фи ка то ра на те ре ну, чи ме се сма њу ју по треб но вре ме и тро шко ви.

Ана ли за при ку пље них по да та ка и од ре ђи ва ње под тр жи шта  
не по крет но сти и вред но сних зо на за ко је се фор ми ра ју мо де ли

Ко ри шће њем по да та ка из ре ги стра це на не по крет но сти, ка-
та стра не по крет но сти, као и по да та ка при ку пље них на те ре ну по-
треб но је из вр ши ти ана ли зе по под тр жи шти ма не по крет но сти и за 
сва ко од њих од ре ди ти ка рак те ри стич ну не по крет ност и па ра ме-
тре са зна чај ним ути ца јем на це ну не по крет но сти.

Фор ми ра ње ин дек са це на не по крет но сти

У са рад њи са Ре пу блич ким за во дом за ста ти сти ку по треб но 
је, на осно ву по да та ка о ку по про да ја ма не по крет но сти фор ми ра-
ти ин декс це на не по крет но сти ко ји при ка зу је кре та ње це на не по-
крет но сти на тр жи шту то ком вре ме на. Ово је је дан од зна чај них 
фак то ра ко ји се ко ри сти у про це ни вред но сти не по крет но сти, ка ко 
ма сов ној, та ко и у по је ди нач ним про це на ма и фи гу ри ше у Euro stat 
па ра ме три ма.

5.4.4. Фор ми ра ње мо де ла за ма сов ну про це ну вред но сти  
не по крет но сти

На осно ву де фи ни са них под тр жи шта и зна чај них па ра ме та-
ра од ре ђу ју се вред но сни мо де ли за ма сов ну про це ну вред но сти 
не по крет но сти. Мо дел се фор ми ра за сва ко под тр жи ште, ко ри шће-
њем ста ти стич ких ме то да из по да та ка о про ме ту не по крет но сти из 

ре ги стра це на не по крет но сти. За мо де ли ра ње се ко ри сте са мо ве-
ри фи ко ва ни по да ци из ре ги стра це на. Мо де ли ће се пре и спи ти ва ти 
и до ра ђи ва ти на сва ке че ти ри го ди не.

5.4.5. При ку пља ње по да та ка

За по тре бе спро во ђе ња об ра чу на за про це ну вред но сти не по-
крет но сти, нео п ход но је при ку пи ти по дат ке са те ре на ко ји се до 
са да ни су бе ле жи ли у ба зе по да та ка ка та стра не по крет но сти, а ко-
ји су од ути ца ја на вред ност сва ке не по крет но сти (го ди на из град-
ње, ма те ри јал, ин фра струк ту ра, на чин гре ја ња и сл.).

Ини ци јал но при ку пља ње по да та ка о не по крет но сти ма за цео 
фонд не по крет но сти

По треб но је де фи ни са ти про це ду ре за те рен ско при ку пља ње 
по да та ка нео п ход них за си стем ма сов не про це не вред но сти по да-
та ка. При ку пља ње би се оба вља ло као део и по про це ду ра ма ка та-
стар ског пре ме ра на под руч ји ма где се ра ди пре мер, а за до дат но 
при ку пља ње по да та ка би се де фи ни са ле дру га чи је про це ду ре. У 
окви ру про јек та „Уна пре ђе ње зе мљи шне ад ми ни стра ци је у Ср-
би ји” фи нан си ра ног из зај ма Свет ске бан ке је пла ни ра но фи нан-
си ра ње при ку пља ња по да та ка на под руч ју иза бра них пет пи лот 
оп шти на ко је мо гу да по слу же и као по ли гон за ис пи ти ва ње и при-
ла го ђа ва ње про це ду ра при ку пља ња по да та ка.

Одр жа ва ње

По треб но је де фи ни са ти про це ду ре за одр жа ва ње по да та ка 
нео п ход них за си стем ма сов не про це не вред но сти не по крет но сти. 
Одр жа ва ње би се оба вља ло као део и по про це ду ра ма одр жа ва ња 
ка та стар ских по да та ка, уз укљу чи ва ње одр жа ва ња по да та ка у про-
це ду ре дру гих ор га на.

5.4.6. Ма сов на про це на вред но сти не по крет но сти

Ко ри сте ћи фор ми ра не мо де ле и по дат ке из ка та стра не по крет-
но сти по треб но је на пра ви ти си стем ко ји ће из вр ши ти об ра чун и 
при пис вред но сти за сва ку не по крет ност ре ги стро ва ну у ка та стру 
не по крет но сти. Ова ко из ра чу на те вред но сти ће се скла ди шти ти у 
ба зи по да та ка ка та стра не по крет но сти и би ти до ступ не, у скла ду 
са за кон ским осно вом јав но, а за тим и По ре ској упра ви, ло кал ним 
по ре ским ад ми ни стра ци ја ма и дру гим јав ним ин сти ту ци ја ма ко је 
ће би ти де фи ни са не но вим за ко ном о ма сов ној про це ни вред но сти 
не по крет но сти, за упо тре бу у њи хо вим ре дов ним по сло ви ма.

5.5. Ре ор га ни за ци ја и при ла го ђа ва ње ка дров ске струк ту ре

Ка ко би се од го во ри ло пла ни ра ним но вим рад ним про це си-
ма и по ди гла ефи ка сност ра да РГЗ-а по треб но је при ла го ди ти ор-
га ни за ци о ну струк ту ру. Но ва ор га ни за ци о на струк ту ра мо ра би ти 
до вољ но флек си бил на да се ла ко и бр зо мо же при ла го ди ти крат ко-
роч ним про ме на ма у по тре би по сло ва ња, али и да се без ве ли ких 
ин тер вен ци ја мо же при ла го ди ти из ме на ма у рад ним про це си ма.

Сто га је по треб но ура ди ти сле де ће:
1) ус по ста ви ти слу жбу људ ских ре сур са;
2) обра зо ва ти је дин стве ну еви ден ци ју о за по сле ни ма;
3) на осно ву је дин стве не еви ден ци је фор ми ра ти елек трон ску 

ба зу по да та ка о за по сле ни ма;
4) из ра ди ти но ва ин тер на ак та (ди рек ти ву о ра ду и сл.);
5) нор ми ра ти рад не про це се;
6) ус по ста ви ти си стем раз во ја ка дро ва, с на гла ском на обу ку;
7) ус по ста ви ти си стем пра ће ња учин ка и оце не ра да за по сле них;
8) ус по ста ви ти про грам Be ne fit&com pen sa tion;
9) ус по ста ви ти си стем се лек ци је при за по шља ва њу;
10) ус по ста ви ти си стем ко му ни ка ци је и ин фор ми са ња (ин-

тер но и екс тер но).

5.5.1. Фор ми ра ње слу жбе људ ских ре сур са

Људ ски ре сур си, као но си о ци ре а ли за ци је ми си је РГЗ-а уз 
по што ва ње основ них на че ла ко је пра ти ова стра те ги ја, чи не нај-
ва жни ји сег мент пла ни ра ња и ре а ли за ци је свих по слов них за да-
та ка са ци љем ви со ке ефи ка сно сти и ра ци о нал не упо тре бе оста-
лих нео п ход них ре сур са. На по сло ви ма упра вља ња људ ским 
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ре сур си ма, пре ма си сте ма ти за ци ји рад них ме ста, тре нут но ра-
ди пе то ро за по сле них, што је не до вољ но за ус по ста вља ње свих 
функ ци ја у ко лек ти ву од пре ко 2000 за по сле них. Оп сег, струк ту ру, 
упо тре бу и за дат ке пла ни ра, спро во ди и оце њу је слу жба људ ских 
ре сур са у са рад њи са ру ко во ди о ци ма на свим ни во и ма. Ор га ни за-
ци ја слу жбе људ ских ре сур са је ускла ђе на са зах те ви ма по ста вље-
ним у стра те шким ци ље ви ма и ак ци о ним пла но ви ма ра ди ефи ка-
сне и ра ци о нал не ре а ли за ци је. Због свих ових по тре ба нео п ход но 
је си сте ма тич ни је при сту пи ти ра ду са ка дро ви ма и у ве зи са тим 
ус по ста ви ти тим на ни воу оде ље ња ко ји ће то пра ти ти. Спе ци фич-
ни за да ци ти ма про из и ла зе из ове стра те ги је, а од но се се на си сте-
ма ти за ци ју рад них ме ста, во ђе ње еви ден ци ја, обу ку, оце њи ва ње, 
пла ни ра ње ка ри је ре, мо ти ва ци ју и ин фор ми са ње.

5.5.2. Ус по ста вље ње је дин стве не еви ден ци је о за по сле ни ма и 
елек трон ске ба зе по да та ка 

За не сме тан рад слу жбе људ ских ре сур са нео п ход на је ва лид-
на и аде кват на про грам ска апли ка ци ја, ко ја ће об у хва ти ти по дат ке 
о свим за по сле ни ма у РГЗ-у. По сто је ћи ка дров ски про грам не за-
до во ља ва по тре бе РГЗ-а по пи та њу ин фор ма ци ја и пра ће ња ка ри-
је ра за по сле них, од но сно не омо гу ћа ва да се уне су по да ци о свим 
за по сле ним, ма по ком осно ву ра ди ли. Фор ми ра ње еви ден ци је, 
од но сно ус по ста вља ње ин фор ма тич ког си сте ма за упра вља ње ка-
дро ви ма ће се оба ви ти фа зно: ус по ста вља ње основ них еви ден ци ја 
на па пи ру и јед но став ним елек трон ским ме ди ји ма, опис по сло-
ва и за да та ка ко ји си стем тре ба да оба вља у слу жби ус по ста вља-
ња еви ден ти ра ња и во ђе ња по сло ва ка дров ског оде ље ња, из ра да 
основ ног софт ве ра (ба зе по да та ка) за ус по ста вља ње еви ден ци ја и 
из ра да мо ду ла са еле мен ти ма пра ће ња то ка ра да. Уно ше њем свих 
по да та ка у пр вој фа зи про це са ди ги та ли за ци је, мо гле би се пра ви-
ти ана ли зе и пре гле ди по раз ли чи тим кри те ри ју ми ма, по по тре би 
и зах те ву над ле жних. На овај на чин ће се си сте ма тич ни је пра ти ти 
флук ту а ци ја за по сле них и по ста вља ти пред ви ђа ња о ка дров ским 
про ме на ма и по тре ба ма. У дру гим фа за ма ће се ко ри сти ти ус по-
ста вље ни фор ма ти и ми гри ра ти по да ци у ко нач ну апли ка ци ју.

5.5.3. Из ра да но вих ин тер них ака та и нор ми ра ње рад них про це са

Слу жба људ ских ре сур са би тре ба ло да уче ству је у из ра да-
ма, до пу на ма и из ме на ма си сте ма ти за ци је рад них ме ста ускла ђе но 
са по тре ба ма. По треб но је из ра ди ти ди рек ти ве ко ји ма ће се бли-
же уре ди ти област рад них од но са, у скла ду са за ко ном, са кон кре-
ти зо ва ном при ме ном За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма, За ко на 
о ра ду, За ко на о пла та ма др жав них слу жбе ни ка и на ме ште ни ка 
и оста лим ре ле вант ним ак ти ма. Опи си рад них ме ста и пра те ћих 
ква ли фи ка ци ја, као и оп шта ор га ни за ци ја тре ба да обез бе де нај бо-
љу ис ко ри шће ност људ ских ре сур са.

Нео п ход но је из вр ши ти нор ми ра ње рад них про це са, од но сно 
пре ци зну ана ли зу по сто је ћих рад них про це са РГЗ-а, ко јом би се 
да ље утвр дио обим по сла на сва ком рад ном ме сту и оп ти ма лан 
број из вр ши ла ца нео п хо дан ка ко би се рад ни за да ци за вр ши ли у 
пла ни ра ном ро ку.

5.5.4. Ус по ста вља ње си сте ма раз во ја ка дро ва,  
с на гла ском на обу ку

Са ци љем ефи ка сни јег ра да слу жби нео п ход но је де фи ни са-
ње си сте ма оп штих и струч них обу ка за по сле них по зах те ву опе ра-
тив них де ло ва РГЗ-а, ко ји у са рад њи са слу жбом људ ских ре сур са 
из ра ђу ју план обу ке (од но си се на део по себ них зах те ва и ве шти-
на ко је ни је мо гу ће сте ћи фор мал ним обра зо ва њем). Еви ден ци ја 
ре а ли зо ва них обу ка и по стиг ну ће (ева лу ци о ни ли сто ви) се чу ва ју 
у до си је и ма за по сле них. Сег мент раз во ја за по сле них, у са рад њи 
са ру ко во ди о ци ма на свим ни во и ма, де фи ни са ти кроз из ра ду first 
ti me ma na ge ment про гра ма, тре нин га спе ци фич них ве шти на (нпр. 
soft skill тре нин зи) ра ди пла ни ра ња вер ти кал ног по ме ра ња за по-
сле них у ци љу стал ног очу ва ња рад ног про це са. 

5.5.5. Ус по ста ви ти си стем пра ће ња учин ка и оце на ра да  
за по сле них

Учи нак за по сле них се пра ти кроз од ре ђи ва ње пла но ва, кво-
та и дру гих по ка за те ља учин ка, а на кон пра ће ња ре а ли за ци је 
пла ни ра ног, оба вља се оце њи ва ње по утвр ђе ним кри те ри ју ми ма, 

ускла ђе ним са за ко ном и но ви јом прак сом у овој обла сти. Оце њи-
ва ње се оба вља пе ри о дич но. Мо же се од ре ди ти као ре дов но го ди-
шње и ван ред но, при ли ком пред ла га ња про ме на рад ног ме ста и 
слич но. По жељ но је до не ти ди рек ти ву о оце њи ва њу, ко јом ће се 
кон кре ти зо ва ти про пи са не про це ду ре. Та ко ђе, ди рек ти ва на ни воу 
пред ло га тре ба да са ве ту је упра ву РГЗ-а о мо гућ но сти ње не при-
ме не при ли ком од ре ђи ва ња укуп них лич них при ма ња за по сле них. 

5.5.6. Ус по ста ви ти про грам Be ne fit & com pen sa tion

Из ра да па ке та Be ne fit & com pen sa tion у скла ду са бу џет ским 
огра ни че њи ма ко ри сте ћи на гра де и на кна де ко је ни су ис кљу чи во 
ма те ри јал не. По треб но је из но ва и кон крет но утвр ди ти си стем на-
гра ђи ва ња и ис тра жи ти по тре бе за по сле них. Нео п ход на је те сна 
са рад ња са фи нан сиј ском слу жбом и пла ни ра ње од ре ђе ног бу џе та 
у те свр хе.

5.5.7. На пра ви ти си стем се лек ци је при за по шља ва њу

По сло ви за по шља ва ња укљу чу ју оба ве зну про фе си о нал ну се-
лек ци ју са ци љем да се „по ста ви пра ви чо век на пра во ме сто”, уз 
по што ва ње свих за кон ских усло ва за сва ког по тен ци јал ног кан ди-
да та. За по шља ва ње се оба вља цен тра ли зо ва но пре ко слу жбе људ-
ских ре сур са РГЗ-а. Ор га ни за ци о на је ди ни ца ко ја ис ка же по тре бу 
за ан га жо ва њем но вих ка дро ва под но си зах тев за за по шља ва ње 
слу жби људ ских ре сур са ко ја упу ћу је пред лог на одо бре ње ди рек-
то ру РГЗ-а, а за тим, по одо бре њу, оба вља се огла ша ва ње и из бор 
кан ди да та ко ји у нај ве ћој ме ри ис пу ња ва зах те ве рад ног ме ста. 

5.5.8. Ус по ста ви ти си стем ко му ни ка ци је и ин фор ми са ња

Ка ко би се ус по ста вио од нос по ве ре ња и по пра вио углед 
РГЗ-а нео п ход но је ра ди ти на ус по ста вља њу ква ли тет ни јег си сте-
ма ко му ни ка ци је и ин фор ми са ња. По треб но је, пре све га, утвр ди ти 
уче сни ке и мре жу ко му ни ка ци је (ко се ко ме обра ћа уну тар ор га-
ни за ци је), као и вр сте ин фор ма ци ја ко је се раз ме њу ју. Де ли мич на 
ре а ли за ци ја утвр ђе них при о ри те та ће се оба ви ти у за вр шној фа зи 
ус по ста вља ња ка дров ског ин фор ма ци о ног си сте ма. Пре по руч љив 
је по се бан осврт на ин тер но ин фор ми са ње са ци љем оба ве шта ва-
ња за по сле них о ре ле вант ним пла но ви ма и до га ђа ји ма у ор га ни за-
ци ји, али и ин фор ми са ње спољ не јав но сти у не по сред ној са рад њи 
са слу жбом за ду же ном за од но се са јав но шћу.

5.6. Ин те гра ци ја у е-Упра ву

Кон цепт уна пре ђе ња и при ме не но вог ин фор ма ци о ног си сте-
ма за сно ва ног на ино ви ра ним по слов ним про це си ма и про це ду ра-
ма усме рен је на раз вој елек трон ских сер ви са ин тер о пе ра бил них 
са об је ди ње ним елек трон ским услу га ма јав них пред у зе ћа, ор га на 
др жав не и ло кал не са мо у пра ве на пор та лу е-Упра ве, са при мар-
ним ци љем да се омо гу ћи on li ne услу га вир ту ел них шал те ра гра-
ђа ни ма, од но сно свим фи зич ким и прав ним ли ци ма.

При ме на елек трон ског пот пи са и услу ге елек трон ског пла ћа-
ња исто вре ме но ће убр за ти и олак ша ти по ступ ке раз ме не по да та ка 
из над ле жно сти РГЗ-а пу тем раз ви је них веб сер ви са, чи ме се по-
ве ћа ти и ефи ка сност по сло ва ња РГЗ-а.

Ин те гра ци јом елек трон ских сер ви са РГЗ-а на пор та лу 
е-Упра ве знат но ће се уна пре ди ти ко му ни ка ци ја са др жав ним ор-
га ни ма и це ло куп ном јав ном упра вом у сми слу лак шег про на ла-
же ња ин фор ма ци ја и од го ва ра ју ћих обра за ца, као и јед но став ни јег 
под но ше ња зах те ва и при је ма ре ше ња као и оста лих до ку ме на та. 
На тај на чин ће би ти ис пу ње на и за кон ска оба ве за За ко на о оп-
штем управ ном по ступ ку где су ор га ни упра ве ду жни да при ба-
вља ју по дат ке о ко ји ма слу жбе ну еви ден ци ју во де дру ги ор га ни 
јав не вла сти.

5.7. Уна пре ђе ње по у зда но сти и ква ли те та по да та ка  
у др жав ној еви ден ци ји не по крет но сти и ин фра струк тур них 

во до ва и пра ва на њи ма

Је дан од пред у сло ва за ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма 
упи са, упра вља ња и ди стри бу ци је по да та ка о не по крет но сти ма 
и во до ви ма и пра ви ма на њи ма је уна пре ђе ње ква ли те та по да-
та ка ка та стра не по крет но сти и во до ва. С об зи ром да је ка та стар 
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не по крет но сти осно ван пре у зи ма њем по сто је ћих по да та ка ка та-
стра зе мљи шта и зе мљи шне књи ге, ко ји су би ли не а жур ни и ме-
ђу соб но не ус кла ђе ни, нео п ход но је спро ве сти низ ме ра и ство ри ти 
за кон ске усло ве за уна пре ђе ње ква ли те та тих по да та ка.

5.7.1. За вр ше так ра до ва на век то ри за ци ји ана лог них  
ка та стар ских пла но ва

Тач ност, при сту пач ност, по кри ве ност и ле гал ност по да та ка 
о про сто ру зах те ва пре во ђе ње ана лог них ка та стар ских пла но ва у 
ди ги тал ни об лик. Пред но сти ди ги тал ног ка та стар ског пла на пр-
вен стве но се од но се на бр зи ну об ра де по да та ка, лак ше сор ти ра ње 
и пре тра жи ва ње по да та ка. Раз во јем но вих ин фор ма циј ских тех но-
ло ги ја, ба за по да та ка и ко му ни ка циј ских си сте ма, омо гу ће на је и 
бо ља по ве за ност и при сту пач ност по да та ка. Са мим тим се ства-
ра ју и усло ви за ефи ка сну, бр зу и ква ли тет ну раз ме ну по да та ка 
пу тем веб сер ви са. Та ко ђе, ди ги тал ни ка та стар ски план као део 
НИГП-а, омо гу ћа ва ко ри сни ци ма из раз ли чи тих обла сти да лак ше 
иден ти фи ку ју и при сту пе же ље ним по да ци ма.

Про цес кон тро ле ква ли те та и ускла ђи ва ња по да та ка

Иза зов ко ји сто ји пред РГЗ-ом је ста вља ње у функ ци ју но вог 
софт ве ра ко ји би две фи зич ки не за ви сне ба зе (гра фи ка и ну ме ри-
ка) спо јио у јед ну ба зу.

Да нас, РГЗ има ди ги тал не ка та стар ске пла но ве за 100% од 
укуп ног бро ја ка та стар ских оп шти на. По др шку за вр шет ку ове ак-
тив но сти пру жио је про је кат Свет ске бан ке „Уна пре ђе ње зе мљи-
шне ад ми ни стра ци је у Ср би ји”, ан га жо ва њем ге о дет ских струч-
ња ка на овим по сло ви ма. Ова ак тив ност је за вр ше на кра јем III 
квар та ла 2016. го ди не. На овај на чин, РГЗ ће на до гра ди ти и ком-
пле ти ра ти по сто је ћу гра фич ку ба зу по да та ка, од но сно ус по ста ви-
ти цен трал ни ге о дет ско-ка та стар ски ин фор ма ци о ни си стем, ко ји 
ће по слу жи ти као:

1) по др шка си сте ми ма ур ба ног и ру рал ног про стор ног пла-
ни ра ња;

2) по др шка си сте му упра вља ња пра ви ма на не по крет но сти ма;
3) по др шка си сте ми ма опо ре зи ва ња;
4) по др шка си сте ми ма за упра вља ње ко му нал ном ин фра-

струк ту ром;
5) по др шка нео п ход ним ин ве сти ци ја ма ко је до при но се раз-

во ју др жа ве;
6) по др шка ре а ли за ци ји про је ка та од оп штег др жав ног зна-

ча ја.
Век то ри за ци ја ка та стар ских пла но ва обез бе ђу је утвр ђи ва-

ње не у са гла ше но сти гра фич ке ба зе по да та ка и ну ме рич ке ба зе 
по да та ка, кроз по сту пак кон тро ле ква ли те та и њи хо вог упа ре ња. 
Ис прав ком не у са гла ше но сти гра фи ке и ну ме ри ке, обез бе ђу је се 
ажур ност и ква ли тет по да та ка ка та стра не по крет но сти, и на тај на-
чин по твр ђу је по у зда ност по да та ка РГЗ-а.

Одр жа ва ње по да та ка Ди ги тал ног ка та стар ског пла на

За вр шет ком ра до ва на из ра ди ди ги тал ног ка та стар ског пла-
на (у да љем тек сту: ДКП) за сва ку ка та стар ску оп шти ну до би ја се 
гра фич ка ба за по да та ка ко ја осли ка ва фак тич ко ста ње на те ре ну у 
том тре нут ку. Ка ко би се обез бе дио бр жи, ефи ка сни ји и ква ли тет-
ни ји на чин ажу ри ра ња по да та ка нео п ход но је уна пре ди ти по сту-
пак одр жа ва ња ДКП-а.

Пра вил ник о ди ги тал ном ге о дет ском пла ну је је дан од под-
за кон ских ака та ко ји ће у окви ру ак тив но сти 5.1.2. би ти до не-
ти и уса гла ше ни са но вим рад ним про це си ма. Тај пра вил ник ће 

пред ста вља ти по др шку де фи ни са њу но вих про це ду ра ко је омо гу-
ћа ва ју при ме ну елек трон ске раз ме не по да та ка и до ку мен та ци је из-
ме ђу РГЗ-а, др жав них ор га на и ге о дет ских ор га ни за ци ја. 

5.7.2. Ка та стар ин фра струк ту ре

Уна пре ђе ње по да та ка ка та стра во до ва се пла ни ра кроз при-
ме ну но вог софт вер ског па ке та на цен трал ном ни воу, а за јед но са 
упи сом пра ва на во до ви ма. Про ши ре њем са др жа ја по сто је ћег ка-
та стра во до ва (по да ци о же ле зни ца ма, пу те ви ма ...) ус по ста ви ће 
се ка та стар ин фра струк ту ре.

5.7.3. Ис прав ка по гре шно упи са них по да та ка и упис не до ста ју ћих 
по да та ка

У по ступ ку осни ва ња ка та стра не по крет но сти пре у зи ма ни су 
по сто је ћи по да ци о не по крет но сти ма и вла сни ци ма не по крет но-
сти ко ји су би ли не пот пу ни и ме ђу соб но не ус кла ђе ни. По да ци су 
пре у зи ма ни од раз ли чи тих др жав них ор га на из пет по себ них еви-
ден ци ја. Уна пре ђе ње по да та ка под ра зу ме ва до пу ња ва ње ба зе по-
да та ка са нео п ход ним по да ци ма ко ји не до ста ју (ЈМБГ, спрат ност 
објек та, на чин ко ри шће ња не по крет но сти, по вр ши на по себ ног 
де ла не по крет но сти, итд.), уз ус по ста вља ње ре ла ци ја. За успе шно 
по ве зи ва ње по да та ка нео п ход но је ге не ри са ти је дин стве ни ка та-
стар ски иден ти фи ка тор на ни воу Ре пу бли ке Ср би је за све вр сте 
не по крет но сти.

Га ран ци ја вла сни штва на не по крет но сти, од но сна прав на 
си гур ност за ви си од тач ног од ре ђи ва ња вла сни ка не по крет но сти, 
за шта је нео п ход но упи са ти у ка та стар не по крет но сти ма тич не 
бро је ве, као је дин стве не иден ти фи ка то ре. По ред ма тич ног бро ја 
вла сни ка, по се бан на гла сак се ста вља на ажу ри ра ње и уна пре ђе-
ње по да та ка Адре сног ре ги стра и њи хо во по ве зи ва ње са по да ци ма 
ка та стра не по крет но сти.

У иза бра ним оп шти на ма пла ни ра се упис свих обје ка та, као 
и бри са ње не по сто је ћих, ко ри сте ћи ме ха ни зме по ступ ка оза ко ње-
ња објек та, са ко ри шће њем ди ги тал ног ор то фо тоа и са те лит ских 
сни ма ка, на осно ву ко јих ће се де фи ни са ти ме то до ло ги ја ажу ри ра-
ња по да та ка о објек ти ма у ка та стру не по крет но сти.

У по ступ ку уна пре ђе ња ква ли те та по да та ка пред ви ђа се 
стан дар ди за ци ја упи са них по да та ка у скла ду са стан дар ди ма ISO 
и ди рек ти вом IN SPI RE.

5.7.4. Но ви ка та стар ски пре мер

Ре а ли за ци ја но вог ка та стар ског пре ме ра омо гу ћи ће:
1) знат но по бољ ша ње ква ли те та и тач но сти по да та ка ка та-

стра не по крет но сти;
2) из ра ду план ских до ку ме на та у је ди ни ца ма ло кал не са мо у-

пра ве (про стор ни пла но ви, пла но ви де таљ не ре гу ла ци је и др.);
3) ан га жо ва ње ве ли ког бро ја при ват них ге о дет ских ор га ни-

за ци ја;
4) ком пле ти ра ње из ра де ДКП-а;
5) не сме та ни и си гу ран про мет не по крет но сти и упис хи по-

те ка, јер ће се рас по ла га ти тач ним и јед но знач но од ре ђе ним по да-
ци ма о не по крет но сти ма.

У ка та стар ским оп шти на ма у ко ји ма је пре мер из вр шен у 
сте ре о граф ској про јек ци ји, а у ко ји ма по да ци зна чај но од сту па ју 
од фак тич ког ста ња или су ана лог ни пла но ви у ве ли кој ме ри оште-
ће ни или уни ште ни, где је ло ше ста ње ела бо ра та пре ме ра, као и 
не мо гућ ност ње го вог одр жа ва ња из вр ши ће се при ку пља ње по да-
та ка уз фи нан сиј ску по др шку Свет ске бан ке на око 15000 ha гра ђе-
вин ског зе мљи шта.

У пе ри о ду од две го ди не, ре а ли зо ва ће се при ку пља ње ка та-
стар ских по да та ка и об но ва ка та стра не по крет но сти за 12 ка та стар-
ских оп шти на, ко је се те ри то ри јал но на ла зе у шест оп шти на, а у 
пе ри о ду до 2020. го ди не пла ни ра се ре а ли за ци ја при ку пља ња ка та-
стар ских по да та ка и об но ва ка та стра не по крет но сти за још 21 ка-
та стар ску оп шти ну, ко је се те ри то ри јал но на ла зе у се дам оп шти на.

Ра до ви ко ји се фи нан си ра ју уз по др шку Свет ске бан ке, а са-
сто је се из ге о дет ског ме ре ња са при ку пља њем по да та ка о не по-
крет но сти ма и има о ци ма пра ва на не по крет но сти ма и из ра де ба зе 
по да та ка ДКП-а и ка та стра не по крет но сти, би ће по ве ре ни овла-
шће ним ге о дет ским ор га ни за ци ја ма.
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Ра до ве на из ра ди про јект не до ку мен та ци је, при прем не ра до-

ве, из ла га ње на јав ни увид по да та ка о не по крет но сти ма и ствар-
ним пра ви ма на њи ма, струч ни над зор, пре глед и при јем ра до ва 
из во ди и фи нан си ра РГЗ.

За око 140 оп шти на на те ри то ри ји Ауто ном не по кра ји не Вој-
во ди на по треб но је из вр ши ти ка та стар ски и ко ма са ци о ни пре мер. 
У са рад њи са је ди ни ца ма ло кал не са мо у пра ве знат но би се мо гао 
сма њи ти број ка та стар ских оп шти на у ко ји ма је пре мер из вр шен у 
сте ре о граф ској про јек ци ји за јед нич ким пла ни ра њем њи хо вог уче-
шћа у фи нан си ра њу.

5.7.5. По да ци Ре ги стра про стор них је ди ни ца

Ре ги стар про стор них је ди ни ца (у да љем тек сту: РПЈ) упра-
вља ин фор ма ци ја ма о свим ти по ви ма про стор них и ста ти стич ких 
је ди ни ца у Ре пу бли ци Ср би ји, као и о ге о граф ским ин фор ма ци ја-
ма о њи хо вим гра ни ца ма. Но вим за кон ским ре ше њем ће се уре-
ди ти одр жа ва ње РПЈ-а, ком пле ти ра ти и ажу ри ра ти спи сак свих 
про стор них је ди ни ца од ни воа Ре пу бли ке Ср би је до ни воа по пи-
сног кру га.

5.8. Уна пре ђе ње до ступ но сти услу га РГЗ-а при пад ни ци ма 
угро же них гру па

У окви ру про јек та Свет ске бан ке „Уна пре ђе ње зе мљи шне 
ад ми ни стра ци је у Ср би ји” да та је по др шка ак тив но сти ма ко ји ма 
би се зна чај но уна пре дио ква ли тет услу га и пру жи ла по др шка по-
бољ ша њу услу га за при пад ни ке угро же них гру па. Овај део стра-
те ги је об у хва та не ко ли ко ме ха ни за ма са ци љем да обез бе ди ве ћу 
до ступ ност услу га и тран спа рент ност ра да РГЗ-а, а ујед но и сма-
њи не га ти ван ути цај на си ро ма штво, што је у скла ду са Аген дом 
ује ди ње них на ци ја о ци ље ви ма одр жи вог раз во ја до 2030. го ди не 
(А/RES/70/1).

Уна пре ђе ње до ступ но сти услу га РГЗ-а под ра зу ме ва спро во-
ђе ње сле де ћих ак тив но сти:

1) ус по ста вља ње мо бил ног сер ви са;
2) адап та ци ја слу жби за ка та стар не по крет но сти;
3) по ве ћа ње ни воа ин фор ми са но сти при пад ни ка угро же них 

гру па о ствар ним пра ви ма на не по крет но сти ма и услу га ма РГЗ;
4) из град ња ка па ци те та за по сле них у ра ду са при пад ни ци ма 

угро же них гру па.

5.8.1. Ус по ста вља ње мо бил ног сер ви са

Услу ге мо бил ног сер ви са ће пру жа ти мо бил ни тим ко ји ће се 
обра зо ва ти нај пре у окви ру јед не пи лот слу жбе за ка та стар не по-
крет но сти, а ка сни је ће об у хва ти ти до пет мо бил них ти мо ва у пет 
слу жби за ка та стар не по крет но сти. Мо бил ни тим ће чи ни ти три 
слу жбе ни ка (је дан прав ник и два ге о дет ска струч ња ка) са ис ку-
ством ка та стар ске прак се. РГЗ ће те жи ти из град њи ка па ци те та у 
сми слу обу ка за слу жбе ни ке ко ји су у кон так ту са стран ка ма при-
пад ни ци ма угро же них гру па, као и за чла но ве мо бил ног ти ма.

Мо бил ни тим ће по кри ва ти од ре ђе ни ре ги он и по се ћи ва ти 
при пад ни ке угро же них гру па ко ји ни су у мо гућ но сти да услу гу 
РГЗ-а до би ју на дру ги на чин.

Мо бил ни сер вис укљу чу је сле де ће услу ге:
1) пре у зи ма ње зах те ва за:
(1) из да ва ње ко пи је пла на или ко пи је во да,
(2) из да ва ње ли ста не по крет но сти или ли ста во да,
(3) из да ва ње уве ре ња о ве ли чи ни по се да и ка та стар ском при-

хо ду,
(4) утвр ђи ва ње кућ ног бро ја и из да ва ње уве ре ња о кућ ном 

бро ју,
(5) из да ва ње уве ре ња о исто ри ја ту про ме на на не по крет но сти,
(6) упис не по крет но сти и пра ва на њи ма;
2) пре у зи ма ње жал би на од лу ке слу жби за ка та стар не по крет-

но сти;
3) пру жа ње ин фор ма тив ног ма те ри ја ла ко ри сни ци ма у ве зи 

са услу га ма РГЗ-а и до ку мен ти ма по треб ним за упис у ка та стар 
не по крет но сти, об ја шње ња о бе не фи ти ма упи са них не по крет но-
сти, при сту пу ин фор ма ци ја ма о упи су не по крет но сти и пра ва и 
ин фор ми са њу вла сни ка ра ди до ста вља ња по да та ка ко ји не до ста ју 
(ЈМБГ, адре са и слич но).

5.8.2. Адап та ци ја слу жби за ка та стар не по крет но сти

За ко ном о спре ча ва њу дис кри ми на ци је осо ба са ин ва ли ди те-
том („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 33/06 и 13/16) про пи са но је да су 
ор га ни јав не вла сти ду жни да осо ба ма са ин ва ли ди те том обез бе-
де ужи ва ње пра ва и сло бо да без дис кри ми на ци је. Истим за ко ном 
про пи са на је оба ве за за ор га не јав не вла сти, уко ли ко је по треб но, 
да вр ше тех нич ку адап та ци ју обје ка та ка ко би се услу га пру жи ла 
ко ри сни ци ма са ин ва ли ди те том. Пре ма ста ти стич ким по да ци ма у 
Ре пу бли ци Ср би ји по сто ји пре ко 600000 осо ба са ин ва ли ди те том, 
што чи ни осам про це на та укуп ног бро ја ста нов ни ка. Ве ћи на њих 
има по те шко ће са фи зич ким кре та њем, ви дом или слу хом. Са дру-
ге стра не, по да ци до би је ни од РГЗ-а ука зу ју да од 146 слу жби за 
ка та стар, 91 слу жба ни је опре мље на сред стви ма за фи зич ки при-
ступ за ли ца ко ји ма је по треб на по себ на по моћ. Про бле ми са ко-
ји ма се су о ча ва ју осо бе са ин ва ли ди те том че сто по га ђа ју и ста ри-
ја ли ца, на ро чи то има ју ћи у ви ду да је ста рост ве ћи не осо ба са 
ин ва ли ди те ти ма пре ко 60 го ди на. На осно ву про це не мо гућ но сти 
при сту па слу жба ма РГЗ-а за осо бе са ин ва ли ди те том или по себ-
ним фи зич ким по тре ба ма, спро ве ла би се ма ња ре но ви ра ња ко ја 
об у хва та ју из град њу рам пи и бо ље огра де на сте пе ни шту.

5.8.3. По ве ћа ње ни воа ин фор ми са но сти о ствар ним пра ви ма на 
не по крет но сти ма и услу га ма РГЗ-а при пад ни ка угро же них гру па

Кон сул тант ска фир ма ко ја ће би ти фи нан си ра на из сред ста ва 
про јек та Свет ске бан ке „Уна пре ђе ње зе мљи шне ад ми ни стра ци је у 
Ср би ји” спро во ди ће Стра те ги ју за кам па њу ја ча ња све сти гра ђа на. 
Ова стра те ги ја по др жа ва ре форм ске ак тив но сти ко је РГЗ спро во-
ди да би уна пре дио ефи ка сност, тран спа рент ност, до ступ ност и 
по у зда ност си сте ма за упра вља ње не по крет но сти ма. У са рад њи 
са кон сул тант ском фир мом би ће пред у зе те ак тив но сти ме диј ског 
про мо ви са ња мо бил них сер ви са РГЗ-а, из ра да про мо тив ног ма те-
ри ја ла о услу га ма РГЗ-а и зна ча ју упи са не по крет но сти, а све са 
ци љем по ве ћа ња ни воа ин фор ми са но сти угро же них гру па о ствар-
ним пра ви ма на не по крет но сти ма и услу га ма РГЗ-а. За ко ри сни ке 
услу га мо бил ног сер ви са би ће обез бе ђен про мо тив ни ма те ри јал и 
ин фор ма ци је о зна ча ју упи са у ка та стар не по крет но сти. Та ко ђе, 
из ме на За ко на о др жав ном пре ме ру и ка та стру (или до но ше ње но-
вог за ко на), у сми слу осло ба ђа ња од так си за по је ди не услу ге РГЗ 
за по је ди не при пад ни ке угро же них гру па ути ца ће на по ве ћа ње 
све сти о зна ча ју услу га РГЗ-а, и по ве ћа ње бро ја но си ла ца пра ва у 
ка та стру не по крет но сти.

5.8.4. Из град ња ка па ци те та за по сле них у РГЗ-у и парт нер ских 
ин сти ту ци ја

Обу ке ће би ти ор га ни зо ва не за за по сле не у РГЗ-у, а ра ди из-
град ње ка па ци те та истих, та ко да оп слу жу ју стран ке са по што ва-
њем, без об зи ра на њи хо ву ет нич ку при пад ност, ста рост, род или 
фи зич ки ин ва ли ди тет, чи ме би се обез бе ди ло ко ри шће ње од го ва-
ра ју ћег је зи ка и ма ни ра ко ји не дис кри ми ни шу. Пре да ва чи се мо гу 
ан га жо ва ти из гру па ко је пред ста вља ју осо бе са ин ва ли ди те том, 
ка ко би за по сле ни схва ти ли ста но ви ште стра на ка из угро же них 
гру па. На да ље, обу ка за из ра ду и ко ри шће ње по да та ка са род ном 
раз де лом би се спро ве ла за за по сле не. Обу ка мо же би ти про ши ре-
на и за парт нер ске ин сти ту ци је (уко ли ко парт нер ске ин сти ту ци је 
ис ка жу за ин те ре со ва ност) у са рад њи са њи хо вим ма тич ним удру-
же њи ма са ци љем по бољ ша ња са рад ње ра ди уна пре ђе ња услу га 
при пад ни ци ма угро же них гру па и осна жи ва њу же на у при сту пу 
вла сни штву и на сле ђи ва њу не по крет но сти. Чла но ви мо бил ног ти-
ма би ће, та ко ђе, укљу че ни у обу ке на ве де ног те мат ског ка рак те ра. 
У окви ру ове ак тив но сти би ли би штам па ни при руч ни ци за за по-
сле не о на чи ну ко му ни ка ци је са стран ка ма, а на ро чи то са стран ка-
ма при пад ни ци ма угро же них гру па.

5.9. Де лат ност Ди ги тал ног ар хи ва РГЗ-а

Да би, ско ро де це ниј ска де лат ност ДА до шла до свог пу ног 
из ра жа ја са ци љем оп ти ми за ци је ра да РГЗ-а, по треб но је до вр ши-
ти сле де ће ак тив но сти:

1) до вр ши ти за по че те про из вод не (ске ни ра ње и фо то гра фи-
са ње ар хи ве) про це се;
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2) из гра ди ти обје кат цен трал ног де поа ко ји ће има ти ка па ци-
тет да ускла ди шти ком плет ну ар хи ву РГЗ-а на ква ли те тан и тра јан 
на чин;

3) из ра ди ти од го ва ра ју ће сер ви се ко ји ће обез бе ди ти веб при-
ступ и уз од го ва ра ју ће кри те ри ју ме пре тра ге, про на ла же ње би ло 
ког ар хив ског до ку мен та ко ји је прет ход но ске ни ран и ко ди ран;

4) ство ри ти за кон ске пред у сло ве да се сва ки до ку мент ко ји се 
на ла зи у ба зи ДА сма тра вер ном ко пи јом ори ги на ла;

5) обез бе ди ти усло ве да се ова ко ство рен си стем ДА ква ли-
тет но одр жа ва.

5.9.1. Про из вод ни про це си

Ди ги тал ни ар хив РГЗ раз ви јен је уз по др шку до на ци ја кра-
ље ви на Швед ске и Нор ве шке и осми шљен је по швед ском мо де-
лу. Ови по сло ви убра ја ју се у де лат но сти ко је др жа ве ко је су их 
спро ве ле ра де на ни воу од 10 –20 го ди на, у за ви сно сти од ко ли чи не 
ар хив ске гра ђе и рас по ло жи вих сред ста ва за њи хо ву ре а ли за ци ју. 
Раз ви је не су про из вод не ли ни је за ко ди ра ње, ске ни ра ње и ви со-
ко ква ли тет но фо то гра фи са ње зна чај ног ка па ци те та. При о ри тет су 
за у зе ли ти по ви до ку ме на та ко ји су нај тра же ни ји од стра не спољ-
них ко ри сни ка (прав на и фи зич ка ли ца, ор га ни упра ве и др.). Кре-
ди том Свет ске бан ке омо гу ће но је још две го ди не одр жа ва ње и на-
бав ка по треб не опре ме, као и ан га жо ва ње струч ња ка ко ји ра де на 
тим по сло ви ма. Про це на је да ова квим тем пом ДА мо же за вр ши ти 
ком плет ну ди ги та ли за ци ју сво је ар хив ске гра ђе за пет до се дам 
го ди на. До са да су ди ги та ли зо ва ни сви ар хив ски пла но ви, Глав на 
књи га Зе мљи шне књи ге је на ни воу од око 70%, збир ка ис пра ва 
гра да Бе о гра да је на 50%, а у пла ну су и збир ке ис пра ва Но вог 
Са да, Ни ша и оста лих гра до ва. Ге о дет ски ела бо рат је та ко ђе пред-
мет об ра де ДА, као и оста ли до ку мен ти из ана лог не ар хи ве ко ји су 
про це ње ни као ва жни.

Зна чај на про из вод ња ди ги тал них до ку ме на та тра је од 2011. 
го ди не и већ са да је ко ди ра но и ди ги та ли зо ва но око 15000000 
стра на раз не до ку мен та ци је, та ко да ће из ра дом сер ви са, већ са да 
би ти у по ну ди зна ча јан део ана лог не ар хи ве РГЗ-а.

5.9.2. Из ра да цен трал ног де поа ар хи ва РГЗ-а

Са да шњи де по ар хи ва РГЗ-а је сре ди ном де ве де се тих го ди на 
про шлог ве ка по пу њен и од та да у ње му не ма ме ста ни за ар хив ске 
пла но ве. Пре у зи ма њем зе мљи шне књи ге и ње не збир ке ис пра ва 

при ли ком ус по ста вља ња ка та стра не по крет но сти, про блем сме-
шта ја ар хив ске гра ђе је до сти гао вр ху нац. Ар хив ска гра ђа РГЗ-а се 
на ла зи у ве ли кој ме ри у не а де кват ним и при вре ме ним про сто ри ма 
и као та ква је скло на оште ће њи ма и фи зич ком уни ште њу. Овај ве-
ли ки про блем ће би ти трај но ре шен из ра дом цен трал ног де поа за 
ко ји је про јек то ва на ква дра ту ра од 4000 m2. Обје кат је идеј но про-
јек то ван, др жа ва је до де ли ла ка та стар ску пар це лу, а обез бе ђе на су 
сред ства из кре ди та Свет ске бан ке за ње го ву из град њу и опре ма-
ње. Оче ку је се да ће обје кат би ти из гра ђен и усе љен 2018. го ди не.

5.9.3. Из ра да веб сер ви са Ди ги тал ног ар хи ва РГЗ-а

Са из ра дом овог сер ви са за о кру жи ће се ДА као це ли на. Сер-
вис ће омо гу ћи ти бес пла тан увид у би ло ко ји до ку мент ко ји се 
на ла зи у по се ду ар хи ва РГЗ-а, а уз од ре ђе не усло ве (ко ри сни ци 
услу га у за ви сно сти од ка те го ри је ко јој при па да ју) до би ја ће пре ко 
ин тер не та ове ре ну (са елек трон ским пе ча том) ко пи ју, уко ли ко им 
као та ква бу де тре ба ла. Та ко ђе ће, пре ко ин тер нет мре же сви ко ри-
сни ци уну тар РГЗ-а, пре ма до де ље ним пра ви ма, мо ћи да при сту-
па ју ар хив ским до ку мен ти ма. Та ко ђе ће би ти омо гу ће но да и оста-
ла прав на ли ца и др жав ни ор га ни при сту па ју, уз од ре ђе не усло ве, 
овом сер ви су. Овај софт вер ће би ти ура ђен у скла ду са свим ва же-
ћим стан дар ди ма и про пи си ма ко ји су на сна зи, а ва же за ор га не 
др жав не упра ве.

5.9.4. За кон ски пред у сло ви

Мо ра се за кон ски обез бе ди ти да ова ко ус по ста вљен си стем 
елек трон ског из да ва ња до ку ме на та има прав ни ста тус ове ре них 
ко пи ја. У ову свр ху би тре ба ло ускла ди ти за ко не о ар хив ској гра-
ђи, оп штем управ ном по ступ ку и дру ге за ко не ко ји су у ве зи са 
овим за ко ни ма.

5.9.5. Одр жа ва ње си сте ма

Про из вод ња ди ги тал них до ку ме на та је у то ку и док тра је мо-
ра ју се обез бе ди ти сред ства за њи хо во не сме та но од ви ја ње. Овај 
си стем тре ба да на ста ви са ра дом и ка да бу де за вр ше на ма сов на 
про дук ци ја, јер је то тра јан про цес, а сред ства за ње го во одр жа-
ва ње би тре ба ла да бу ду обез бе ђе на аде кват ном це ном из да ва ња 
до ку ме на та.

6. РАС ПО РЕД АК ТИВ НО СТИ

У на ред ним та бе ла ма су пред ста вље не де таљ не ак тив но сти и по ка за те љи на осно ву ко јих ће се оце њи ва ти њи хо ва успе шност. Пре-
ци зни ја про це на нео п ход них сред ста ва и из во ра фи нан си ра ња, као и по чет не и оче ки ва не вред но сти по ка за те ља успе шно сти би ће утвр-
ђе ни кроз план и про грам ра до ва РГЗ-а.

6.1. Ус по ста вља ње ефи ка сног си сте ма упи са, упра вља ња и ди стри бу ци је по да та ка о не по крет но сти ма и ин фра струк тур ним  
во до ви ма и пра ви ма на њи ма

Ак тив ност и ве за са прин ци пи ма 
стра те ги је За да так Од го вор ност Пе ри од ре а ли-

за ци је Ин ди ка то ри Пред у сло ви

5.1.1. Де фи ни са ње но вих рад них 
про це са и про це ду ра
Р  – рационалност

Ана ли за по сто је ћих рад них про це са и про-
це ду ра, од ре ђи ва ње кри тич них сег ме на та 
рад них про це са и де фи ни са ње прин ци па на 
ко ји ма ће се за сни ва ти но ви рад ни про це си и 
про це ду ре

РГЗ
МГСИ

08.2016  – 02.2017. Из ра ђе ни за пи сни ци 
ко ји са др же ускла ђе не 
за кључ ке рад не гру пе

Анализа завршена

Фор ми ра на рад на 
гру па

Из ра да до ку мен та у ко ме су де фи ни са ни но ви 
рад ни про це си и про це ду ре (са др жи и спи сак 
за кон ских и под за кон ских ака та ко је је по-
треб но из ме ни ти)

РГЗ
МГСИ

10.2016  – 02.2017. До нет до ку мент у ко ме су 
де фи ни са ни рад ни про це-
си и про це ду ре

Фор ми ра на рад на 
гру па

5.1.2. При пре ма и ускла ђи ва ње 
за ко на и под за кон ских ака та за 
но ве про це ду ре и рад не про це се 
РГЗ-а
З  – законитост

Пред ста вља ње Вла ди и над ле жним ми ни-
стар стви ма пла на из ме не за ко на и под за кон-
ских ака та

РГЗ
МГСИ

10.2016  – 01.2017. До би је на са гла сност за 
из ме ну за ко на и под за-
кон ских ака та

По стиг ну та ши-
ра са гла сност о 
ва жно сти из ме не 
про пи са

Из ме на по сто је ћих или до но ше ње но вих 
за ко на

На род на скуп шти-
на, Вла да, МГСИ 
и РГЗ

12.2016  – 12.2020. Усво је ни но ви/из ме не 
по сто је ћих ре ле вант них 
за ко на

Фор ми ра на рад на 
гру па
Постоји саглас-
ност за измену 
„повезаних” 
закона

Из ме на по сто је ћих или до но ше ње но вих под-
за кон ских ака та

МГСИ, РГЗ 11.2016  – 12.2020. До не ти под за кон ски ак ти Фор ми ра на рад на 
гру па
Донет одгова-
рајући закон у 
планираном року
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Ак тив ност и ве за са прин ци пи ма 

стра те ги је За да так Од го вор ност Пе ри од ре а ли-
за ци је Ин ди ка то ри Пред у сло ви

5.1.3. Уво ђе ње и одр жа ва ње мо-
дер ног ИТ си сте ма 
И  – ин фор ма ци о на си сте ма-
тич ност
Е  – ефи ка сност
Т  – транспарентност

При пре ма тен дер ске до ку мен та ци је и рас пи-
си ва ње тен де ра за из бор Из во ђа ча (по фа за ма 
у скла ду са де фи ни са ним софт вер ским 
мо ду ли ма)

РГЗ, СБ 09.2016  – 01.2019. Рас пи сан тен дер и иза-
бран Из во ђач

Раз вој и уво ђе ње у рад мо дер ног ин фор ма ци-
о ног си сте ма 

РГЗ, СБ, Из во ђач 02.2017  – 07.2020. Си стем раз ви јен и уве ден 
у рад

Фор ми ран тим 
РГЗ-а као по др шка 
и над зор Из во ђа чу

5.1.4. Ре ги стро ва ње обје ка та 
и по себ них де ло ва објек та у 
из град њи
П  – по у зда ност
Т  – транспарентност

Обез бе ђи ва ње за кон ске осно ве МГСИ, РГЗ 12.2016  – 12.2017. До нет за кон
Упис обје ка та и по себ них де ло ва објек та и 
из град њи

РГЗ 12.2017  – кон ти ну-
и ра но

Број упи са них обје ка та и 
по себ них де ло ва објек та 
и из град њи

Из ме њен за кон

6.2. Уна пре ђе ње на ци о нал не ин фра струк ту ре ге о про стор них по да та ка

Ак тив ност и ве за са прин ци пи ма 
стра те ги је За да так Од го вор ност Пе ри од ре а ли-

за ци је Ин ди ка то ри Пред у сло ви

5.2.1. Уна пре ђе ње си сте ма 
(за кон ски оквир, стан дар ди, 
тех но ло ги ја и ре сур си) за ефи ка-
сни је и ефек тив ни је ко ри шће ње 
ге о про стор них ин фор ма ци ја

До но ше ње За ко на о НИГП-у На род на скуп шти-
на, Вла да, Ми ни-
стар ства и РГЗ

07.2016  – 02.2017. До нет За кон Ства ра ње усло ва 
да се за кон до не се 
по хит ном по-
ступ ку

До но ше ње под за кон ских ака та из обла сти 
НИГП-а

РГЗ,
Савет НИГП-а, 
радна група

01.2017  – 12.2018. До не ти под за кон ски ак ти До нет За кон о 
НИГП-у, фор ми ра-
ње рад не гру пе

До но ше ње Стра те ги је НИГП-а РГЗ,
Савет НИГП-а, 
радна група

02.2017  – 12.2017. До не та Стра те ги ја До нет За кон о 
НИГП-у, фор ми ра-
ње рад не гру пе

5.2.2. Обез бе ди ти ши ро ку при-
ме ну ге о про стор них по да та ка у 
скла ду са ди рек ти вом IN SPI RE, 
на че лом отво ре них по да та ка и 
ме ђу на род ним стан дар ди ма

Из ра да сту ди је оправ да но сти кон цеп та отво-
ре них по да та ка у Ре пу бли ци Ср би ји

Вла да, РГЗ, рад на 
гру па

01.2017  – 06.2017. Из ра ђе на сту ди ја Фор ми ра на рад на 
гру па,
Успостављени 
контакти са 
потенцијалним ко-
рисницима геопо-
датака, Обезбеђена 
средства за 
консултанта

Из ра да пла на уво ђе ња на че ла отво ре них 
по да та ка

РГЗ, рад на гру па 07.2017  – 11.2017. Из ра ђен план Из ра ђе на сту ди ја, 
фор ми ра на рад на 
гру па, Обез бе ђе на 
сред ства за кон сул-
тан та

Хар мо ни за ци ја про стор них по да та ка РГЗ-а РГЗ 02.2017  – 12.2018. Хар мо ни зо ва ни по да ци До дат ни људ ски 
ре сур си
Дефинисано 
софтверско 
решење за хармо-
низацију

Ус по ста вља ње Ре ги о нал ног цен тра за упра-
вља ње ге о про стор ним ин фор ма ци ја ма

РГЗ, рад на гру па 09.2016  – 01.2019. Ус по ста вљен Цен тар До дат ни ре сур си 
(ква ли тет ни струч-
ња ци, тех нич ка 
ин фра струк ту ра 
и др.), обез бе ђен 
на чин фи нан си-
ра ња,

5.2.3. Ус по ста вља ње ин фор-
ма тич ко-ко му ни ка циј ског 
окви ра као осно ве за ефи ка сно 
функ ци о ни са ње сер ви са за раз-
ме ну по да та ка и ин фор ма ци ја 
ко ри шће њем веб и мо бил них 
тех но ло ги ја

Из ра да На ци о нал ног ге о пор та ла у скла ду са 
ди рек ти вом IN SPI RE

РГЗ 01.2017  – 02.2019. Ус по ста вљен функ ци о на-
лан ге о пор тал

Раз ви је на ИКТ ин-
фра струк ту ра

Обез бе ђи ва ње тех нич ких усло ва за е-пла ћа ње РГЗ 01.2019  – 09.2019. Функ ци о нал но е-пла ћа ње Од го ва ра ју ћи 
за кон ски оквир и 
тех нич ка ин фра-
струк ту ра

5.2.4. Ме ђу ин сти ту ци о нал на 
са рад ња ра ди ре а ли за ци је про је-
ка та од на ци о нал ног ин те ре са и 
по др шке европ ским ин те гра-
ци ја ма

Од ре ђи ва ње од го вор них су бје ка та НИГП-а за 
те ме пре ма при о ри те ти ма де фи ни са ним анек-
си ма ди рек ти ве IN SPI RE

РГЗ,
Савет НИГП-а

01.2017  – 01.2018. Од ре ђе ни од го вор ни 
су бјек ти

До дат ни људ ски 
ре сур си

По др шка дру гим ин сти ту ци ја ма (од го вор ним 
су бјек ти ма) у хар мо ни за ци ји по да та ка, из ра ди 
ме та по да та ка и сер ви са за по тре бе На ци о нал-
ног ге о пор та ла

РГЗ 06.2017  – 12.2020. Број од го вор них су бје-
ка та ко ји ма је пру же на 
по др шка

До дат ни људ ски 
ре сур си

5.2.5. Ус по ста вља ње са рад ње 
са на ци о нал ним ин сти ту ци ја ма 
од го вор ним за ге о про стор не 
по дат ке у окви ру Европ ске уни је 
и ре ги о на

Пот пи си ва ње спо ра зу ма о са рад њи и уче шће 
на про јек ти ма са ин сти ту ци ја ма од го вор ним 
за ге о про стор не по дат ке у окви ру Европ ске 
уни је и ре ги о на

РГЗ, Вла да 06.2017  – 12.2020. Број пот пи са них ме-
ђу на род них уго во ра о 
са рад њи

До дат ни људ ски 
ре сур си



58 Број 8 3. фебруар 2017.

6.3. Уна пре ђе ње ква ли те та то по граф ско-кар то граф ске ба зе по да та ка

Ак тив ност и ве за са прин ци пи ма 
стра те ги је

За да так Од го вор ност Пе ри од ре а ли-
за ци је

Ин ди ка то ри Пред у сло ви

5.3. Уна пре ђе ње ква ли те та 
то по граф ско-кар то граф ске ба зе 
по да та ка
Н  – НИГП
А  – ажур ност
П  – по у зда ност
Е  – ефи ка сност
Р  – ре фор ма
Д  – до ступ ност
Г  – Управљање

Из ра да ДМТ за зна чај на по плав на под руч ја 
Ре пу бли ке Ср би је

Вла да (Кан це ла-
ри ја за упра вља ње 
јав ним ула га њи-
ма), Ми ни стар ство 
по љо при вре де и 
за шти те жи вот не 
сре ди не, Ми ни стар-
ство од бра не  – ВГИ, 
РГЗ, РХМЗ, јав на 
во до при вред на 
пред у зе ћа

10.2017  – 10.2019.  – Број ЗПП за ко ја је из ра-
ђен ДМТ;
 – По вр ши на (km2).

 – Обез бе ђе на 
опре ма;
 – Об у чен ка дар;
 – При ку пље ни 
по да ци (Li DAR 
тех но ло ги ја);
 – Хар мо ни за ци ја 
ви син ског ре фе-
рент ног си сте ма.
 

Обез бе ђе ње VHR са те лит ских сни ма ка и 
из ра да ор то мо за и ка за те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Ср би је

РГЗ, Из во ђач ра до ва 06.2016  – 03.2017.  – Из ра ђен ор то мо за ик 
за те ри то ри ју Ре пу бли ке 
Ср би је;
 – По вр ши на (km2).

 – Бла го вре ме на ис-
по ру ка по да та ка од 
из во ђа ча ра до ва.

Пе ри о дич но сни ма ње из ва зду ха те ри то ри је 
Ре пу бли ке Ср би је и из ра да ор то фо тоа

РГЗ, Из во ђач ра до ва 01.2018  – 12.2020.  – Сни мље на 1/3 те ри то-
ри је Ре пу бли ке Ср би је 
го ди шње;
 – Из ра ђен ор то фо то за 
1/3 те ри то ри је Ре пу бли ке 
Ср би је го ди шње;
 – По вр ши на (km2).

 – Обез бе ђе на 
фи нан сиј ска сред-
ства;
 – Ан га жо ван 
из во ђач ра до ва за 
при ку пља ње по-
да та ка;
 – Благовремена 
испорука података 
од извођача радова

Уна пре ђе ње Је ди ни це за да љин ску де тек ци ју 
и ге о про стор них по да та ка до би је них ме то да-
ма да љин ске де тек ци је

РГЗ 09.2016  – 09.2018.
континуирано 
унапређење и 
усавршавање

 – Раз ви је не апли ка ци је и 
сер ви си;
 – Де фи ни са не ме то до ло-
ги је и спе ци фи ка ци је;
 – Из ра ђе не кар те.
Усавршавање на двого-
дишњем нивоу

 – Одр жив си стем 
фи нан си ра ња;
 – Тех нич ка ин фра-
струк ту ра;
 – До дат ни људ ски 
ре сур си;
 – Об у чен ка дар.

Фор ми ра ње ОТМ и кар то граф ске ба зе по да-
та ка за те ри то ри ју Ре пу бли ке Ср би је

РГЗ 01.2016  – 12.2020.  – Фор ми ран ОТМ за 30% 
те ри то ри је Ре пу бли ке 
Ср би је;
 – Број из ра ђе них ли сто ва 
ТК (Р 1:20 000 и 1:250 
000);
 – Број из ра ђе них ли сто ва 
ОДК;
 – Број из ра ђе них ка ра та 
по себ не на ме не
 – По вр ши на (km2).

 – До дат ни људ ски 
ре сур си (30 струч-
ња ка);
 – Одржавање 
софтвера.

Фор ми ра ње Ре ги стра ге о граф ских име на РГЗ 01.2017  – 12.2020.  – Број ге о граф ских име на 
за ко је су при ку пље ни 
по да ци

-

6.4. Ус по ста вља ње си сте ма ма сов не про це не вред но сти не по крет но сти

Ак тив ност и ве за са прин ци пи ма 
стра те ги је За да так Од го вор ност Пе ри од ре а ли-

за ци је Ин ди ка то ри Пред у сло ви

5.4.1. При пре ма и при ла го ђа ва-
ње за кон ске ре гу ла ти ве

Е  – ефи ка сност
Т  – тран спа рент ност
Р  – ре фор ма
З  – законитост

Усва ја ње За ко на о ма сов ној про це ни вред но-
сти не по крет но сти

На род на скуп шти-
на, Вла да, МГСИ, 
Ми ни стар ство 
фи нан си ја, РГЗ

01.2017  – 12.2018. Усво јен за кон По стиг нут ши ра 
са гла сност о ва-
жно сти усва ја ња 
но вог за ко на

Уса гла ша ва ње За ко на о по ре зи ма на имо ви ну 
са За ко ном о ма сов ној про це ни вред но сти 
не по крет но сти

На род на скуп шти-
на, Вла да, МГСИ, 
Ми ни стар ство 
фи нан си ја, РГЗ, 
По ре ска упра ва

06.2018  – 12.2019. Усво је не из ме не за ко на Усво јен За кон о 
ма сов ној про це ни 
вред но сти не по-
крет но сти

Уса гла ша ва ње За ко на о др жав ном пре ме ру 
и ка та стру са За ко ном о ма сов ној про це ни 
вред но сти не по крет но сти

На род на скуп шти-
на, Вла да, МГСИ, 
РГЗ

06.2018  – 12.2018. Усво је не из ме не за ко на Усво јен За кон о 
ма сов ној про це ни 
вред но сти не по-
крет но сти

Уса гла ша ва ње оста лих за ко на са За ко ном о 
ма сов ној про це ни вред но сти не по крет но сти

На род на скуп шти-
на, Вла да, МГСИ, 
Ми ни стар ство 
фи нан си ја, РГЗ, 
дру ге над ле жне ин-
сти ту ци је

06.2018  – 12.2019. Број уса гла ше них за ко на Усво јен За кон о 
ма сов ној про це ни 
вред но сти не по-
крет но сти

Уса гла ша ва ње под за кон ских про пи са са 
За ко ном о ма сов ној про це ни вред но сти не-
по крет но сти

РГЗ, Ми ни стар ство 
фи нан си ја, Вла да, 
над ле жне ин сти-
ту ци је

06.2018  – 12.2019. Број уса гла ше них пра-
вил ни ка

Усво јен За кон о 
ма сов ној про це ни 
вред но сти не по-
крет но сти
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5.4.2. Уна пре ђе ње ре ги стра це на 
не по крет но сти
А  – ажур ност
П  – по у зда ност
Р  – ра ци о нал ност
Д  – до ступ ност
И  – информациона система-
тичност

Омо гу ћа ва ње уно са по да та ка јав ним бе ле-
жни ци ма

РГЗ 04.2016  – 03.2017. Омо гу ћен унос по да та ка 
јав ним бе ле жни ци ма

Са рад ња са ко-
мо ром јав них 
бе ле жни ка

Про ши ре ње софт ве ра мо ду лом за кон тро лу 
уне тих по да та ка

РГЗ 04.2016  – 03.2017. За вр шен мо дул за кон тро-
лу уне тих по да та ка

Из ра да сер ви са и омо гу ћа ва ње при сту па по-
да ци ма ре ги стра це на не по крет но сти По ре-
ској упра ви и Основ ним су до ви ма за по тре бе 
њи хо вих основ них де лат но сти

РГЗ 04.2016  – 02.2017. За вр шен сер вис и омо-
гу ћен при ступ по да ци ма 
за по сле ни ма у По ре ској 
упра ви и Основ ним су-
до ви ма

Са рад ња са По-
ре ском упра вом и 
Ми ни стар ством 
прав де

Омо гу ћа ва ње из да ва ња/про да је по да та ка на 
осно ву on li ne зах те ва и пла ћа ња

РГЗ 01.2017  – 12.2018. За вр ше не функ ци је за из-
да ва ње и пла ћа ње пре ко 
ин тер не та

Омо гу ћа ва ње 
на пла те пре ко ин-
тер не та за др жав не 
ор га не

5.4.3. Ве ри фи ка ци ја и ана ли за 
по да та ка са тр жи шта не по крет-
но сти
А  – ажур ност
П  – поузданост

Из ра да мо ду ла за ве ри фи ка ци ју по да та ка у 
окви ру софт ве ра ре ги стра це на не по крет-
но сти 

РГЗ 01.2017  – 08.2017. Функ ци о нал но сти за 
ве ри фи ка ци ју по да та ка 
пу ште не у рад

Ус по ста вља ње си сте ма те рен ске ве ри фи ка ци-
је по да та ка из ре ги стра це на не по крет но сти

РГЗ 01.2017  – 01.2018. Де фи ни са не про це ду ре
Процедуре интегрисане у 
правилник

Усво јен За кон о 
ма сов ној про це ни 
вред но сти не по-
крет но сти и ускла-
ђен пра вил ник

Ана ли за при ку пље них по да та ка и од ре ђи ва-
ње под тр жи шта не по крет но сти и вред но сних 
зо на за ко је се фор ми ра ју мо де ли

РГЗ 01.2017  – 12.2018. Про це нат те ри то ри је об у-
хва ћен ана ли зом
Формирани модели и 
вредносне зоне

При ку пље ни и 
ве ри фи ко ва ни 
по да ци

Фор ми ра ње ин дек са це на не по крет но сти Ре пу блич ки за вод за 
ста ти сти ку, РГЗ

10.2016  – 12.2018.
континуирано 
ажурирање

Фор ми ран екс пе ри мен-
тал ни ин декс це на
Редовно годишње ажу-
рирање

Са рад ња са Ре пу-
блич ким за во дом 
за ста ти сти ку

5.4.4. Фор ми ра ње мо де ла за 
ма сов ну про це ну вред но сти не-
по крет но сти

Ана ли тич ка об ра да по да та ка ко ри шће њем 
ма те ма тич ких и ста ти стич ких ме то да и фор-
ми ра ње мо де ла за из ра чу на ва ње це не свих 
не по крет но сти из под тр жи шта за ко је су 
фор ми ра ни мо де ли

РГЗ 01.2018  – 06.2019. Фор ми ра ни ма те ма тич ки 
мо де ли

При ку пље ни, ве-
ри фи ко ва ни и ана-
ли зи ра ни по да ци

5.4.5. При ку пља ње по да та ка 
А  – ажур ност
П  – поузданост

Ини ци јал но при ку пља ње по да та ка о не по-
крет но сти ма за пи лот оп шти не

РГЗ 01.2017  – 12.2019. Број ка та стар ских оп шти-
на за ко је су при ку пље ни 
по да ци на те ри то ри ји пет 
пи лот оп шти на

Иза бра не пи лот 
оп шти не

Де фи ни са не про це ду ре за одр жа ва ње по да та-
ка по треб них за си стем ма сов не про це не

РГЗ 01.2018  – 12.2019. Де фи ни са не про це ду ре
Про це ду ре угра ђе не у 
пра вил ник о ма сов ној 
про це ни вред но сти не по-
крет но сти
Процедуре уграђене у 
Правилник о катастар-
ском премеру и катастру 
непокретности

Усво јен За кон о 
ма сов ној про це ни 
вред но сти не по-
крет но сти

5.4.6. Ма сов на про це на вред но-
сти не по крет но сти
Т  – транспарентност

Из ра чу на те и при пи са не вред но сти за све 
вр сте не по крет но сти на те ри то ри ји пет пи лот 
оп шти на

РГЗ, Ло кал не са мо-
у пра ве

01.2020  – 04.2020. Број ка та стар ских оп-
шти на на те ри то ри ји 
пи лот оп шти на за ко је је 
из ра чу на та и при пи са на 
вред ност

Са рад ња са ло-
кал ним по ре ским 
ад ми ни стра ци ја ма

6.5. Ре ор га ни за ци ја и при ла го ђа ва ње ка дров ске струк ту ре

Ак тив ност и ве за са прин ци пи-
ма стра те ги је За да так Од го вор ност Пе ри од ре а ли-

за ци је Ин ди ка то ри Пред у сло ви

5.5.1. Фор ми ра ње слу жбе људ-
ских ре сур са 

Р  – реформа

Из ме на по сто је ће си сте ма ти за ци је ра ди фор-
ми ра ња оде ље ња ко је ће се ба ви ти људ ским 
ре сур си ма

РГЗ, тим струч ња ка 02.2017. Опис рад них ме ста ко је у 
пот пу но сти обра зу ју слу-
жбу за људ ске ре сур се; 
За свако радно место 
јасно утврђене потребне 
квалификације, опис 
послова и показатељи 
учинка

За по шља ва ње (у слу ча ју ка шње ња прет ход не 
ме ре тра жи ти при вре ме но за по шља ва ње пре-
ко про јек та СБ)

РГЗ, СБ 02.2017  – 03.2017. Фор ми ра ње ти ма за по-
сле них ко ји ће оба вља ти 
по сло ве из до ме на људ-
ских ре сур са

Одо бре ње над ле-
жних

Пред лог си сте ма ти за ци је оде ље ња од но сно 
из ме на це ло куп не си сте ма ти за ци је и до но ше-
ње пра вил ни ка 

РГЗ, тим струч ња ка 05.2017  – 06.2017. Опис рад них ме ста ко је 
у пот пу но сти од го ва ра ју 
но вим рад ним про це-
си ма; 
За свако радно место 
јасно утврђене потребне 
квалификације, опис 
послова и показатељи 
учинка

Нор ми ра ни рад ни 
про це си, пред лог 
ка дров ске ре ор га-
ни за ци је

Ускла ђи ва ње бро ја за по сле них са по тре ба ма 
РГЗ -а

Вла да, СБ 07.2017. Оп ти ма лан број за по сле-
них у скла ду са си сте ма-
ти за ци јом

При хва ће на си-
сте ма ти за ци ја или 
до би је но одо бре ње 
СБ за ан га жо ва ње 
кон сул та на та
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5.5.2. Фор ми ра ње је дин стве не 
еви ден ци је о за по сле ни ма и 
елек трон ске ба зе по да та ка

А  – ажур ност
Д  – до ступ ност
И  – информациона система-
тичност

Ус по ста вља ње и об је ди ња ва ње основ не еви-
ден ци је у па пир ном об ли ку и унос по да та ка у 
је дан од основ них елек трон ских ме ди ја

РГЗ 09.2016  – 03.2017. Фор ми ра на ма тич на 
књи га и уне ти основ ни 
по да ци

Ја сно по де ље на 
за ду же ња свим 
слу жба ма

Опис зах те ва ко је ин фор ма ци о ни си стем 
људ ских ре сур са тре ба да оба вља (ана ли зе 
по слов них про це са на оп штем ни воу)

РГЗ, тим струч ња ка 01.2017  – 04.2017. Ана ли за по слов них 
про це са за упра вља ње 
људ ским ре сур си ма

Ан га жо ван тим 
про фе си о на ла ца 

Из ра да основ ног софт ве ра од но сно фор ми-
ра ње ба зе по да та ка/ре ги стра еви ден ци је за-
по сле них са мо гућ но шћу пра ће ња основ них 
ста ти сти ка, ме ре ња учин ка и раз во ја ка дро ва 
и рад них про це са

РГЗ, из во ђач 04.2017  – 10.2017. Основ ни софт вер у при-
ме ни

Обез бе ђе на сред-
ства и ан га жо ван 
из во ђач

Уна пре ђе ње софт ве ра мо ду ли ма ко ји омо гу-
ћа ва ју ак тив но оба вља ње ве ћи не по сло ва ко ји 
су об у хва ће ни ана ли зом по слов них про це са

РГЗ, из во ђач 10.2017  – 02.2019. Сви мо ду ли софт ве ра у 
при ме ни

Обез бе ђе на сред-
ства и ан га жо ван 
из во ђач

5.5.3. Из ра ди ти но ва ин тер на ак-
та и нор ми ра ти рад не про це се

З  – законитост

Ди рек ти ва о рад ном вре ме ну и пра те ће од-
лу ке

РГЗ, рад на гру па 09.2016  – 03.2017. Ди рек ти ва о рад ном вре-
ме ну и пра те ће од лу ке

Одо бре ње ди-
рек то ра РГЗ-а, 
фор ми ра ње рад не 
гру пе и оде ље ња 
за упра вља ње људ-
ским ре сур си ма

Ди рек ти ва о ко ри шће њу го ди шњег од мо ра РГЗ, рад на гру па 09.2016  – 03.2017. Ди рек ти ва о ко ри шће њу 
го ди шњег од мо ра

Директива о коришћењу плаћеног и неплаће-
ног одсуства

РГЗ, радна група 09.2016  – 03.2017. Директива о коришћењу 
плаћеног и неплаћеног 
одсуства

Директива о кадровској евиденцији РГЗ, радна група 09.2016  – 03.2017. Директива о кадровској 
евиденцији

Директива о оцењивању запослених РГЗ, радна група 09.2016  – 03.2017. Директива о оцењивању 
запослених

Директива о селекцији нових запослених РГЗ, радна група 09.2016  – 03.2017. Директива о селекцији  – 
избору нових запослених

Директива о стручном оспособљавању 
запослених

РГЗ, радна група 01.2017  – 03.2017. Директива о стручном ос-
пособљавању запослених

Директива о увођењу у посао РГЗ, радна група 01.2017  – 03.2017. Директива о увођењу у 
посао

Директива о кажњавању и награђивању 
запослених

РГЗ, радна група 03.2017  – 04.2017. Директива о кажњавању 
и награђивању запосле-
них

Правилник о рационализацији броја запосле-
них

РГЗ, радна група 09.2017  – 12.2017. Правилник о рационали-
зацији броја запослених

Директива о информисању РГЗ, радна група 01.2017  – 04.2017. Директива о информи-
сању

Директива о радним односима РГЗ, радна група 01.2017  – 05.2017. Директива о радним 
односима

Анализа постојећих радних процеса РГЗ, радна група 12.2016  – 03.1017. Прецизан опис радних 
процеса и утврђивање 
обима посла на сваком 
радном месту

Утврђивање оптималног броја извршилаца за 
свако радно место

РГЗ, радна група 01.2017  – 04.2017. Утврђен оптималан број 
извршилаца за свако 
радно место

Израда предлога кадровске реорганизације 
у РГЗ-у

РГЗ, радна група 04.2017  – 05.2017. Предлог кадровске реор-
ганизације у РГЗ-у

5.5.4. Успоставити континуира-
ну обуку запослених и систем 
развоја кадрова 

З  – законитост
Р  – рационалност
Е  – ефикасност

Едукација за задужене представнике служби РГЗ 12.2016  – 03.2017. Сви представници 
обучени

Одобрење дирек-
тора РГЗ-а, фор-
мирање одељења 
за управљање људ-
ским ресурсима
Директива о струч-
ном оспособља-
вању запослених 
донета и израђен 
план обука

Дефинисање потреба РГЗ 04.2017  – 06.2017. Првобитни документ 
успостављен.
Циклус поновљен (једну 
годину по основном року)

Дефинисање програма РГЗ 07.2017  – 10.2017. Првобитни документ 
успостављен.
Циклус поновљен (једну 
годину по основном року)

Израда и одабир програма РГЗ 10.2017  – 11.2017. Првобитни документ 
успостављен.
Циклус поновљен (једну 
годину по основном року)

Спровођење обука РГЗ 11.2017  –12.2017. Број спроведених обука, 
задовољство полазника 
веће од 80%

Евиденција обука и постигнућа РГЗ јануар 2018  – феб-
руар 2018.

Равномерно распоређене 
обуке, повећана ефи-
касност 

5.5.5. Успоставити
систем праћења учинка и оцене 
запослених

Е  – ефикасност
Р  – реформа

Израда first time management програма РГЗ,
екстерни консул-
танти 

01.2017  – 03.2017. Првобитни документ 
успостављен.
Циклус поновљен (једну 
годину по основном року)

Ангажовани кон-
султанти

Израда и спровођење програма за учење 
специфичних вештина

РГЗ,
екстерни консул-
танти 

03.2017  – 04.2017. Број обука, задовољство 
полазника веће од 80%

Оцењивање обављено у складу са директивом РГЗ 07.2017. (потом 
континуирано 
према плану)

Оцењивање обављено у 
складу са директивом

Израда Директиве 
о оцењивању ме-
наџери одговорно 
приступају обавези
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за ци је Ин ди ка то ри Пред у сло ви

5.5.6. Успоставити програм 
Benefit & compensation

Е  –ефикасност
Р  – реформа

Дефинисање бенефита РГЗ 01.2017  – 03.2017. Нацрт документа Подршка ме-
наџмента РГЗ-а, 
одобрење буџета

Информисање запослених РГЗ 04.2017. (контину-
ирано)

Први циклус обављен, 
провера да ли се актив-
ност обавља на годину 
дана 
Мерење задовољства 
запослених

Учествовање у изради буџета РГЗ 04.2017  – 09.2017. 
(континуирано)

Први циклус обављен, 
провера да ли се актив-
ност обавља на годину 
дана

5.5.7. Направити систем селек-
ције при запошљавању

Е  – ефикасност
З  – законитост

Утврђивање потреба РГЗ 03.2017. потом 
континуирано

Иницијалне потребе 
дефинисане (потом 
годишња провера да ли се 
систем поштује)

Спремност управе 
РГЗ-а и Владе 
Србије да уведе 
транспарентност 
и доследност у 
санкционисању 
оних који не 
поштују проце-
дуру, Формирање 
одељења за УЉР

Оглашавање РГЗ 03.2017. потом 
континуирано

Започет процес (потом 
годишња провера да ли се 
систем поштује)

Образовање комисије РГЗ 03.2017. потом 
континуирано

Комисија образована

Избор кандидата РГЗ 03.2017. потом 
континуирано

Број примедби на избор и 
процедуру

5.5.8. Успоставити систем кому-
никације и информисања

П  – поузданост
Т  – транспарентност

Утврђивање тока информација РГЗ 01.2017  – 03.2017. Обавезе и надлежности 
дефинисани

Опис посла ПР 
службе прилагођен 
у систематизацији, 
подршка управе 
РГЗ-а

Утврђивање система и принципа интерног 
информисања

РГЗ 01.2017  – 03.2017. Утврђивање обавеза и 
начина контроле

Израда директиве РГЗ 01.2017  – 04.2017. Директива израђена

Везивање за софтвер за управљање људским 
ресурсима 

РГЗ 03.2017  – 09.2017. Дефинисано у анализи 
пословних процеса за 
управљање људским 
ресурсима

Сарадња са службом задуженом за односе са 
јавношћу

РГЗ 04.2017. (контину-
ирано)

Закључак о периодичној 
процени

6.6. Интеграција у е-Управу

Активност и веза са принципи-
ма стратегије Задатак Одговорност Период реали-

зације Индикатори Предуслови

5.6. Интеграција у е-Управу
И  – информациона система-
тичност

Интеграција веб сервиса на порталу
е-Управе

е-Управа, РГЗ 02.2020  – 12.2020. Направљени сервиси
Интегрисани сервиси

Реализован нови 
ИТ систем

6.7. Унапређење поузданости и квалитета података у државној евиденцији непокретности и инфраструктурних водова и права 
на њима

Активност и веза са принципи-
ма стратегије Задатак Одговорност Период реали-

зације Индикатори Предуслови

5.7.1. Завршетак радова на 
векторизацији аналогних катас-
тарских планова

Векторизација катастарских планова РГЗ 01.2016  – 10.2016. Завршено у планираном 
року

Људски ресурси 
обезбеђени креди-
том СБ

Отклањање неусаглашености између 
података у алфанумеричкој и графичкој бази 
података и унапређење квалитета тачности 
података добијених поступком векторизације 
аналогних катастарских планова

РГЗ 10.2016  – 10.2020. Потпуна усаглашеност 
графичких и нумеричких 
података 

Људски ресурси 
обезбеђени креди-
том СБ
Успостављен 
јединствени 
информациони 
систем катастра 
непокретности 
(5.1.3.)

5.7.2. Катастар инфраструктуре Примена новог софтверског пакета РГЗ 01.2017  – 12.2017. Број служби за катастар 
непокретности са уведе-
ним софтвером

Обука запослених РГЗ 01.2016  – 12.2017. Број извршених обука
Број полазника обуке

Уведен софтвер

Допуна садржаја постојећег катастра водова РГЗ 01.2018  – 12.2020. Број служби за катастар 
непокретности са уведе-
ним софтвером

Донет нов закон
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Активност и веза са принципи-
ма стратегије Задатак Одговорност Период реали-

зације Индикатори Предуслови

5.7.3. Исправка погрешно 
уписаних података и упис 
недостајућих података 

Упис одговарајућег ЈМБГ/МБ за лица са 
уписаним привременим матичним бројем

РГЗ 03.2017  – 03.2020. Број ЈМБГ унетих у КН Донет нов закон 
Израђено упутство

Упис свих објеката и брисање непостојећих 
објеката у пилот општинама

РГЗ, СБ 03.2017  – 12.2019. Број уписаних објеката 
Број избрисаних објеката

Израђени пројект-
ни задатака и 
методологија
Обезбеђени 
ортофото или сате-
литски снимци

Стандардизација уписаних података РГЗ 08.2020  – 12.2020. Број стандардизованих 
података

Развијен и уведен 
интегрисани ИТ 
систем
Израђено упутство

Исправка погрешно уписаних података и 
упис недостајућих података (нпр. површина 
стана, спратност објекта и др.)

РГЗ, СБ 01.2017  – 12.2020. Број ажурираних уноса Израђено упутство

Усклађивање алфанумеричких и графичких 
катастарских података

РГЗ 01.2018  – 12.2020. % усклађености алфану-
мерике и графике 
% усклађених података 
мигрираних у интегрисан 
катастарски систем

Алат за извођење 
процеса усклађи-
вање и контролу 
података
Алат за извођење 
исправки

Преузимање података о адресама у регистре 
катастра непокретности

РГЗ 01.2017  – 12.2019. Број КО Израђено упутство

5.7.4. Нови катастарски премер Израда, техничка контрола и овера главних 
пројеката

РГЗ 10.2015  – 12.2020. Број главних пројеката

Јавна набавка и избор извођача радова на 
прикупљању података о непокретностима и 
имаоцима права на непокретностима

РГЗ, СБ 10.2015  – 12.2020. Број катастарских општи-
на за које су изабрани 
извођачи

Обезбеђена 
средства

Стручни надзор, преглед и пријем радова и 
излагање на јавни увид података о непокрет-
ностима и стварним правима на њима

РГЗ 10.2015  – 12.2020. Број катастарских општи-
на за које су примљени 
на преглед елаборати 
прикупљања података

Ангажован извођач

5.7.5. Подаци Регистра простор-
них јединица

Унапређење Регистра просторних јединица РГЗ,
Републички завод за 
статистику

10.2017  – 03.2019. Ажуриран РПЈ Донет нов Закон из 
ове области

6.8. Унапређење доступности услуга РГЗ-а припадницима угрожених група

Активност и веза са принципи-
ма стратегије Задатак Одговорност Период реали-

зације Индикатори Предуслови

5.8.1. Успостављање мобилног 
сервиса
Д  – доступност
Т  – транспарентност
Р  – реформа

Избор пилот службе за катастар непокрет-
ности

РГЗ 12.2016  – 02.2017. изабрана пилот служба за 
катастар непокретности

Сагласност дирек-
тора РГЗ-а

Сарадња РГЗ-а са организацијама које 
заступају интересе особа са инвалидитетом и 
другим институцијама од интереса

РГЗ 11.2016  – 12.2016. Завршено у планираном 
року

Спремност и 
заинтересованост 
организација за 
сарадњу

Обука запослених у пилот служби за ка-
тастар непокретности

Организација, кон-
султантска фирма, 
РГЗ

03.2017  – 04.2017.  – број обучених запосле-
них за рад са особама са 
инвалидитетом
 – објављена вест у 
медијима

Избор компетент-
ног предавача

Формирање тима за пружање мобилних 
сервиса

РГЗ 05.2017.  – формиран тим за пру-
жање мобилних сервиса у 
пилот служби за катастар 
непокретности
 – објављена вест у 
медијима

Стручни тим и 
расположиви 
ресурси

Пружање услуга мобилних сервиса Мобилни тим 09.2017  – 12.2020.  – број пружених услуга
позитивна оцена корисни-
ка услуга

Обезбеђена сред-
ства за рад

Оцена мобилног сервиса РГЗ 09.2017  – 12.2020.  – попуњене анкете
извештаји о евалуацији

Достављени из-
вештаји за процену

Оцена одрживости РГЗ 01.2020  – 12.2020. прихваћен извештај о оце-
ни одрживости од стране 
директора РГЗ-а

Ажурни и поузда-
ни извештаји

Проширивање мобилног сервиса на друге 
службе за катастар непокретности (још чети-
ри службе за катастар непокретности)

РГЗ 01.2018  – 12.2020.  – образована четири 
мобилна тима

Позитивни 
резултати у пилот 
служби за катастар 
непокретности

Обезбеђивање средстава за пружање услуга РГЗ, ПИУ тим 03.2017  – 12.2018.  – телефони
 – лаптопови
 – штампачи
 – аутомобили

Спроведен тендер 
и обезбеђена сред-
ства за рад

5.8.2. Адаптација служби за 
катастар непокретности
Р  – реформа
Д  – доступност

Изградња прилазних рампи просторијама 
служби за катастар непокретности

РГЗ, ПИУ тим 01.2017  – 12.2020.  – адаптиран прилаз служ-
би за катастар непокрет-
ности

Финансијска 
средства
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Активност и веза са принципи-

ма стратегије Задатак Одговорност Период реали-
зације Индикатори Предуслови

5.8.3. Подизање свести припа-
дника угрожених група
Е  – ефикасност
Р  – реформа

Медијска промоција услуга РГЗ-а и мобил-
них сервиса

РГЗ, консултантска 
фирма

10.2016  – 10.2019. позитивни резултати 
анкета

Успостављена 
сарадња са консул-
тантском фирмом

Израда промотивног материјала РГЗ, консултантска 
фирма

10.2016  – 10.2019. израђен промотивни 
материјал

Медијска про-
праћеност

Измена законске регулативе у вези са такса-
ма за услуге РГЗ-а корисника припадника 
угрожених група

РГЗ 01.2017  – 12.2018.  – бесплатне РГЗ услуге 
за припаднике угрожених 
група
 – континуирано повећање 
свести припадника 
угрожених група о 
доступности услуга 
РГЗ-а (три анкете у циљу 
праћења повећања свести 
о услугама РГЗ-а у оквиру 
Пројекта Светске банке)

Измена и усвајање 
закона
Политичка воља

5.8.4. Изградња капацитета 
запослених РЗГ-а и партнерских 
институција
Р  – реформа

Обука запослених у пет служби за катастар 
непокретности и учесника мобилних тимова

Изабрани предавачи, 
РГЗ

03.2017  – 12.2018. Број обучених лица Обезбеђени адек-
ватни предавачи

6.9. Делатност Дигиталног архива РГЗ-а

Активност и веза са принципи-
ма стратегије Задатак Одговорност Период реали-

зације Индикатори Предуслови

5.9.1. Продукциони процеси
Д  – доступност

Скенирање збирке исправа Београда РГЗ 04.2016  – 07.2017. Број скенираних доку-
мената

Обезбеђени људ-
ски ресурси

Скенирање збирке исправа Ниша и Новог 
Сада

РГЗ 07.2017  – 01.2019. Број скенираних доку-
мената

Обезбеђени људ-
ски ресурси

Скенирање збирке исправа Земуна РГЗ 07.2017  – 01.2019. Број скенираних доку-
мената

Обезбеђени људ-
ски ресурси

Скенирање земљишне књиге  – Главна књига РГЗ 04.2016  – 01.2019. Број скенираних доку-
мената

Обезбеђени људ-
ски ресурси

Скенирање елабората РГЗ 09.2017  – 01.2020. Број скенираних доку-
мената

Обезбеђени људ-
ски ресурси

5.9.2. Израда централног депоа 
Архива РГЗ-а
Д  – доступност
И  – интегритет
П  – поузданост
Е  – ефикасност

Пројектовање централног депоа Архиве 
РГЗ-а

РГЗ, СБ 04.2016  – 02.2017. Завршени пројекти Обезбеђена 
средства
Изабран пројек-
тант

Изградња централног депоа Архиве РГЗ-а РГЗ, СБ 03.2017  – 01.2020. Изграђен објекат Обезбеђена 
средства
Изабран извођач

Селидба, чишћење и попис архивске грађе 
из депоа седишта РГЗ-а и служби за катастар 
непокретности у новоизграђени централни 
депо

РГЗ 02.2019  – 01.2020. Количина пресељене 
документације

Изграђен објекат
Обезбеђени људ-
ски ресурси

5.9.3. Израда веб сервиса 
Дигиталног Архива 
Д  – доступност
И  – интегритет
П  – поузданост
Е  – ефикасност

Израда софтверског решења за увид и изда-
вање података из Архиве 

РГЗ, СБ 09.2016  – 01.2018. Израђено софтверско ре-
шење, доступни сервиси

Обезбеђена ИКТ 
структура

5.9.4. Законски предуслови
И  – интегритет
Е  – ефикасност

Стварање законске основе за признавање 
електронских копија докумената као валид-
них оверених копија

Народна скупштина, 
Влада, МГСИ, РГЗ, 
надлежна министар-
ства

01.2017  – 01.2018. Донет закон и пратећи 
правилници

Постигнута шира 
сагласност о 
важности усвајања 
новог закона

Легенда скраћеница коришћених у табели

СБ  – Светска банка
МГСИ  – Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре
РХМЗ  – Републички хидрометеоролошки завод
ВГИ  – Војногеографски институт
ПИУ тим  – јединица за имплементацију пројекта Светске банке

7. ФИНАНСИРАЊЕ

За спровођење ове стратегије у 2016. години нису коришћена додатна средства из буџета Републике Србије, већ средства из кредита 
Светске банке опредељена за финансирање реализације пројеката „Унапређење земљишне администрације у Србији”. Процена је да ће 
у наредним годинама у појединим фазама бити потребна већа издвајања из буџета за реализацију стратешких циљева. С друге стране, 
доследно спровођење ове стратегије које подразумева развој квалитетнијих, ефективнијих и рационалнијих услуга, као и проширење 
спектра услуга РГЗ-а имаће за последицу и повећање прилива средстава у буџет Републике Србије.

Прецизнија процена неопходних средстава и извора финансирања биће урађена у оквиру израде плана пословања РГЗ-а чија ће се 
израда финансирати из средстава кредита Светске банке.
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8. ЗАВРШНИ ДЕО

Ову стратегију објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 021-12362/2016-3
У Београду, 31. јануара 2017. године

Влада
Председник,

Александар Вучић, с.р.

350
На осно ву чла на 5. став 1, а у ве зи са чла ном 79. став 1. За-

ко на о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16) 
и чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о ускла ђи ва њу по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа „Ср би ја гас” 
Но ви Сад са За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма

1. Увод не од ред бе 

Члан 1. 
Јав но пред у зе ће „Ср би ја гас”, Но ви Сад (у да љем тек сту: Јав-

но пред у зе ће) осно ва но је Од лу ком о осни ва њу Јав ног пред у зе ћа 
за тран спорт, скла ди ште ње, ди стри бу ци ју и тр го ви ну при род-
ног га са („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 60/05, 51/06, 71/09, 22/10, 
16/11, 35/11, 13/12 и 97/12), ра ди оба вља ња де лат но сти тран спор-
та и упра вља ње тран спорт ним си сте мом за при род ни гас, скла ди-
ште ње и упра вља ње скла ди штем при род ног га са, ди стри бу ци ју 
и упра вља ње ди стри бу тив ним си сте мом за при род ни гас и јав но 
снаб де ва ње при род ним га сом, као и дру гих де лат но сти утвр ђе них 
овом од лу ком и ста ту том.

Члан 2.
Осни ва ње Јав ног пред у зе ћа упи са но је у Ре ги стар при вред-

них су бје ка та у Аген ци ји за при вред не ре ги стре ре ше њем БД 
број 92121/2005 од 1. ок то бра 2005. го ди не, под ма тич ним бро јем: 
20084600.

Члан 3. 
Од лу ком о ускла ђи ва њу по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа за тран-

спорт, скла ди ште ње, ди стри бу ци ју и тр го ви ну при род ног га са са 
од ред ба ма За ко на о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник  РС”, 
бр. 66/13 и 104/14) из вр ше но је ускла ђи ва ње по сло ва ња Јав ног 
пред у зе ћа са За ко ном о  јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 119/12, 116/13  – аутен тич но ту ма че ње и 44/14  – др. за кон).

Ре ше њем Аген ци је за при вред не ре ги стре БД број 90428/2014 
од 30. ок то бра 2014. го ди не ре ги стро ва но је ускла ђи ва ње по сло ва-
ња Јав ног пред у зе ћа са За ко ном о  јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 119/12, 116/13  – аутен тич но ту ма че ње и 44/14 
 – др. за кон).

Ре ше њем Аген ци је за при вред не ре ги стре БД број 
103755/2015 од 10. де цем бра 2015. го ди не, у Ре ги стру при вред них 
су бје ка та ре ги стро ва на је Од лу ка о из ме ни Од лу ке о ускла ђи ва њу 
по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа за тран спорт, скла ди ште ње, ди стри-
бу ци ју и тр го ви ну при род ног га са са од ред ба ма За ко на о јав ним 
пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 59/15).   

Члан 4. 
Осни вач Јав ног пред у зе ћа је Ре пу бли ка Ср би ја, а пра ва 

осни ва ча оства ру је Вла да, Бе о град, Не ма њи на 11, ма тич ни број 
07020171 (у да љем тек сту: Осни вач). 

Члан 5. 
Јав но пред у зе ће по слу је под по слов ним име ном: Јав но пред-

у зе ће „Ср би ја гас” Но ви Сад. 

Скра ће но по слов но име Јав ног пред у зе ћа је: ЈП „Ср би ја гас” 
Но ви Сад. 

Се ди ште Јав ног пред у зе ћа је у Но вом Са ду, Ули ца На род ног 
фрон та број 12. 

Члан 6. 
Јав но пред у зе ће има свој ство прав ног ли ца и пра ва, оба ве зе и 

од го вор но сти утвр ђе не за ко ном и овом од лу ком. 
Јав но пред у зе ће за сво је оба ве зе од го ва ра це ло куп ном сво јом 

имо ви ном. 
Јав но пред у зе ће има пе чат и штам биљ, чи ји се из глед и са др-

жи на утвр ђу ју ста ту том Јав ног пред у зе ћа (у да љем тек сту: Ста тут). 

2. Де лат но сти Јав ног пред у зе ћа

Члан 7. 
Пре те жна де лат ност Јав ног пред у зе ћа је: 
 – Ши фра де лат но сти: 35.23
 – На зив де лат но сти: Тр го ви на га со ви тим го ри ви ма пре ко га-

со вод не мре же (у окви ру ко је је енер гет ска де лат ност: Снаб де ва ње 
при род ним га сом).

По ред пре те жне де лат но сти из ста ва 1. овог чла на, Јав но 
пред у зе ће са мо стал но или пре ко дру штва ка пи та ла чи ји је вла-
сник, оба вља и сле де ће енер гет ске де лат но сти од оп штег ин те ре са 
у скла ду са  за ко ном ко јим се уре ђу је енер ге ти ка: 

1) тран спорт и упра вља ње тран спорт ним си сте мом за при-
род ни гас; 

2) скла ди ште ње и упра вља ње скла ди штем при род ног га са; 
3) ди стри бу ци ја и упра вља ње ди стри бу тив ним си сте мом за при-

род ни гас; 
4) јав но снаб де ва ње при род ним га сом. 
Де лат но сти из ста ва 2. овог чла на су енер гет ске де лат но сти 

од оп штег ин те ре са, у скла ду са за ко ном.
Јав но пред у зе ће мо же оба вља ти и дру ге де лат но сти уз са гла-

сност Осни ва ча. 
Јав но пред у зе ће мо же оба вља ти по сло ве спољ но тр го вин ског 

про ме та у окви ру ре ги стро ва не де лат но сти, у скла ду са за ко ном. 

3. Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти Осни ва ча пре ма Јав ном 
пред у зе ћу и Јав ног пред у зе ћа пре ма Осни ва чу 

Члан 8. 
Осни вач да је са гла сност на сле де ће ак те Јав ног пред у зе ћа: 
1) Ста тут; 
2) да ва ње га ран ци ја, ава ла, јем ста ва, за ло га и дру гих сред-

ста ва обез бе ђе ња за по сло ве ко ји ни су из окви ра де лат но сти од 
оп штег ин те ре са; 

3) та ри фу (од лу ку о це на ма, та риф ни си стем и др.), осим ако 
дру гим за ко ном ни је пред ви ђе но да ту са гла сност да је дру ги др-
жав ни ор ган; 

4) рас по ла га ње (при ба вља ње и оту ђе ње) сред стви ма у јав ној 
сво ји ни ко ја су пре не та у сво ји ну Јав ног пред у зе ћа, ве ли ке вред-
но сти, ко ја је у не по сред ној функ ци ји оба вља ња де лат но сти од оп-
штег ин те ре са, утвр ђе них овом од лу ком; 

5) акт о оп штим усло ви ма за ис по ру ку про из во да и услу га; 
6) ула га ње ка пи та ла; 
7) ста ту сне про ме не; 
8) акт о про це ни вред но сти ка пи та ла, као и на про грам и од-

лу ку о сво јин ској тран сфор ма ци ји; 
9) дру ге од лу ке, у скла ду са за ко ном ко јим се од ре ђу је оба-

вља ње де лат но сти од оп штег ин те ре са и овом од лу ком. 
Акт на ко ји Осни вач да је са гла сност сма тра се усво је ним кад 

Осни вач на ње га да са гла сност. 
Осни вач да је прет ход ну са гла сност на сле де ће ак те Јав ног 

пред у зе ћа:
1) о ула га њу ка пи та ла;
2) о ста ту сним про ме на ма;
3) о осни ва њу дру гих прав них су бје ка та.
О про ме ни прав не фор ме од лу чу је Осни вач.   

Члан 9. 
Јав но пред у зе ће до но си ду го роч не и сред њо роч не пла но ве 

по слов не стра те ги је и раз во ја, у скла ду са за ко ном ко јим се уре-
ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа, про грам ским и план ским 
ак ти ма Осни ва ча, уз са гла сност Осни ва ча. 



3. фебруар 2017. Број 8 65
За сва ку ка лен дар ску го ди ну Јав но пред у зе ће до но си го ди-

шњи про грам по сло ва ња и до ста вља Осни ва чу ра ди да ва ња са гла-
сно сти нај ка сни је до 1. де цем бра те ку ће го ди не за на ред ну го ди ну. 

Са др жи на го ди шњег про гра ма по сло ва ња, мо гућ ност из ме не 
и до пу не, као и по сле ди це ње го вог не до но ше ња про пи са ни су за-
ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.

Члан 10.
Уко ли ко Јав но пред у зе ће ко ри сти или ће ко ри сти ти сред ства 

из бу џе та (суб вен ци је, га ран ци је или дру га сред ства) ду жно је да 
за та сред ства пред ло жи по се бан про грам.

По се бан про грам са др жи на ме ну и ди на ми ку ко ри шће ња 
сред ста ва.

Члан 11.
Јав но пред у зе ће ду жно је да ми ни стар ству над ле жном за по-

сло ве при вре де до ста вља тро ме сеч не из ве шта је о ре а ли за ци ји го-
ди шњег про гра ма по сло ва ња, на обра сцу из ве шта ја ко ји про пи ше 
ми ни стар над ле жан за по сло ве при вре де, у скла ду са за ко ном ко-
јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.

Члан 12.
У слу ча ју по ре ме ћа ја у по сло ва њу Јав ног пред у зе ћа, Осни-

вач пред у зи ма ме ре ко ји ма се обез бе ђу је не сме та но оба вља ње де-
лат но сти од оп штег ин те ре са Јав ног пред у зе ћа, а на ро чи то:

1) про ме ну уну тра шње ор га ни за ци је Јав ног пред у зе ћа;
2) раз ре ше ње ор га на ко је име ну је и име но ва ње при вре ме них 

ор га на Јав ног пред у зе ћа;
3) огра ни че ње у по гле ду пра ва рас по ла га ња по је ди ним сред-

стви ма у јав ној сво ји ни; 
4) дру ге ме ре од ре ђе не за ко ном ко јим се од ре ђу ју де лат но сти 

од оп штег ин те ре са и овом од лу ком.
За вре ме рат ног ста ња или не по сред не рат не опа сно сти, Осни-

вач мо же у Јав ном пред у зе ћу утвр ди ти ор га ни за ци ју за из вр ша ва ње 
по сло ва од стра те шког зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју.

Члан 13.
У Јав ном пред у зе ћу пра во на штрајк за по сле ни оства ру ју у 

скла ду са за ко ном, овом од лу ком, Ста ту том и дру гим оп штим ак-
ти ма Јав ног пред у зе ћа.

У слу ча ју штрај ка, Јав но пред у зе ће је ду жно  да обез бе ди 
усло ве за оба вља ње ми ни му ма про це са ра да, у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је штрајк и ак том Осни ва ча о од ре ђи ва њу ми ни му-
ма про це са ра да у Јав ном пред у зе ћу.

Ако се у Јав ном пред у зе ћу не обез бе де усло ви за оства ри ва-
ње ми ни му ма про це са ра да, у ње му се спро во де ме ре ко је су од ре-
ђе не за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.

Члан 14.
У слу ча ју да у Јав ном пред у зе ћу ни су обез бе ђе ни усло ви за 

оства ри ва ње ре дов ног про це са ра да услед ви ше си ле, ми ни стар-
ство над ле жно за област ко јој при па да де лат ност јав ног пред у зе ћа, 
ако оце ни да мо гу на сту пи ти штет не по сле ди це за жи вот и здра-
вље љу ди или њи хо ву без бед ност и без бед ност имо ви не или дру ге 
штет не нео т кло њи ве по сле ди це, по сту па у скла ду са за ко ном.

4. Усло ви и на чин утвр ђи ва ња и рас по ре ђи ва ња до би ти  
и на чин по кри ћа гу бит ка и сно ше ње ри зи ка 

Члан 15.
Јав но пред у зе ће по слу је по тр жи шним усло ви ма. 
Од лу ку о рас по де ли оства ре не до би ти Јав ног пред у зе ћа до но-

си Над зор ни од бор, уз са гла сност Осни ва ча и њо ме се од ре ђу је део 
сред ста ва ко ји се упла ћу је у бу џет Ре пу бли ке Ср би је, на на чин утвр-
ђен за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа. 

Од лу ку о на чи ну по кри ћа гу бит ка Јав ног пред у зе ћа до но си 
Над зор ни од бор, уз са гла сност Осни ва ча.

5. Ко ми си ја за ре ви зи ју   

Члан 16. 
Јав но пред у зе ће има Ко ми си ју за ре ви зи ју, ко ју име ну је Над-

зор ни од бор.
Ко ми си ја за ре ви зи ју има три чла на, а ди рек тор и из вр шни 

ди рек то ри не мо гу да бу ду ње ни чла но ви.

Не за ви сан члан Над зор ног од бо ра је пред сед ник Ко ми си је за 
ре ви зи ју.

Нај ма ње је дан члан Ко ми си је за ре ви зи ју мо ра би ти ли це ко је 
је овла шће ни ре ви зор у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ре ви-
зи ја или ко је има од го ва ра ју ћа зна ња и рад но ис ку ство у обла сти 
фи нан си ја и ра чу но вод ства.

За чла на Ко ми си је за ре ви зи ју мо же би ти име но ва но ли це ко-
је ис пу ња ва усло ве пред ви ђе не за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни 
по ло жај јав них пред у зе ћа. 

Ко ми си ја за ре ви зи ју оба вља по сло ве у скла ду са за ко ном и 
Ста ту том, као и дру ге по сло ве ко је јој по ве ри Над зор ни од бор.

На чин ра да Ко ми си је за ре ви зи ју бли же се уре ђу је од лу ком 
Над зор ног од бо ра.

6. Усло ви и на чин за ду жи ва ња Јав ног пред у зе ћа 

Члан 17. 
Јав но пред у зе ће мо же да се за ду жу је под усло ви ма ко ји су 

пред ви ђе ни за ко ном ко јим се уре ђу је јав ни дуг. 

7. За сту па ње Јав ног пред у зе ћа

Члан 18. 
Јав но пред у зе ће за сту па Ди рек тор, без огра ни че ња.
Ди рек тор Јав ног пред у зе ћа мо же, у окви ру сво јих овла шће-

ња, да ти дру гом ли цу пи са но пу но моћ је за за сту па ње Јав ног пред-
у зе ћа. 

Ди рек тор мо же, уз са гла сност Над зор ног од бо ра, да ти и опо-
зва ти про ку ру, у скла ду са за ко ном. 

8. Из нос основ ног ка пи та ла, опис, вр ста и вред ност  
не нов ча ног уло га и удео Осни ва ча

Члан 19.
Уку пан ре ги стро ва ни основ ни ка пи тал Јав ног пред у зе ћа 

из но си: упи са ни нов ча ни ка пи тал из но си 391.248.760,00 РСД 
(сло ви ма: три ста де ве де сет је дан ми ли он две ста че тр де сет осам 
хи ља да се дам сто ше зде сет ди на ра), упи са ни не нов ча ни ка пи тал 
из но си 13.211.803.640,00 РСД (сло ви ма: три на ест ми ли јар ди две-
ста је да на ест ми ли о на осам сто три хи ља де ше сто че тр де сет ди-
на ра), 1.689.627,78 РСД (сло ви ма: је дан ми ли он ше сто осам де сет 
де вет хи ља да ше сто два де сет се дам ди на ра и се дам де сет осам па-
ра), 22.385.606.230,66 РСД (сло ви ма: два де сет две ми ли јар де три-
ста осам де сет пет ми ли о на ше сто шест хи ља да две ста три де сет 
ди на ра и ше зде сет шест па ра); упла ће ни нов ча ни ка пи тал из но си 
391.248.760,00 РСД (на дан 31. мај 2005. го ди не, сло ви ма: три ста 
де ве де сет је дан ми ли он две ста че тр де сет осам хи ља да се дам сто 
ше зде сет ди на ра); уне ти не нов ча ни ка пи тал из но си: 1.689.627,78 
РСД (на дан 31. де цем бар 2009. го ди не) у ства ри ма (сло ви ма: је-
дан ми ли он ше сто осам де сет де вет хи ља да ше сто два де сет се дам 
ди на ра и се дам де сет осам па ра), 13.211.803.640,00 РСД (на дан 
31. мај 2005. го ди не ) у пра ви ма (сло ви ма: три на ест ми ли јар ди 
две ста је да на ест ми ли о на осам сто три хи ља де ше сто че тр де сет 
ди на ра), 22.385.606.230,66 РСД (на дан 15. де цем бар 2010. го ди-
не) у пра ви ма (сло ви ма: два де сет две ми ли јар де три ста осам де сет 
пет ми ли о на ше сто шест хи ља да две ста три де сет ди на ра и ше зде-
сет шест па ра).

Удео Осни ва ча у основ ном ка пи та лу из ста ва 1. овог чла на, 
из ра жен у про цен ти ма из но си 100%.

9. Имо ви на Јав ног пред у зе ћа и рас по ла га ње имо ви ном Јав ног 
пред у зе ћа 

Члан 20.
Имо ви ну Јав ног пред у зе ћа чи не пра во сво ји не на по крет ним 

и не по крет ним ства ри ма, нов ча на сред ства и хар ти је од вред но сти 
и дру га имо вин ска пра ва, ко ја су пре не та у сво ји ну Јав ног пред у-
зе ћа у скла ду са за ко ном, укљу чу ју ћи и пра во ко ри шће ња на ства-
ри ма у јав ној сво ји ни. 

Имо вин ска пра ва из ста ва 1. овог чла на уре ђу ју се  у скла ду 
са за ко ном.

Јав но пред у зе ће упра вља и рас по ла же сво јом имо ви ном у 
скла ду са за ко ном, осни вач ким ак том и Ста ту том.
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10. Ор га ни Јав ног пред у зе ћа и њи хо ве над ле жно сти

Члан 21. 
Ор га ни Јав ног пред у зе ћа су: Над зор ни од бор и Ди рек тор. 

а) Над зор ни од бор 

Члан 22. 
Над зор ни од бор има пет чла но ва.
Над зор ни од бор име ну је Осни вач, од ко јих је је дан пред сед-

ник Над зор ног од бо ра, је дан члан из ре да за по сле них ко ји се пред-
ла же на на чин утвр ђен Ста ту том и је дан члан ко ји мо ра би ти не за-
ви сан члан Над зор ног од бо ра. 

За пред сед ни ка и чла на Над зор ног од бо ра, име ну је се ли це 
ко је ис пу ња ва усло ве утвр ђе не за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни 
по ло жај јав них пред у зе ћа.

Пред сед ник и чла но ви Над зор ног од бо ра ду жни су да се до-
дат но струч но уса вр ша ва ју у обла сти кор по ра тив ног упра вља ња, у 
скла ду са про гра мом за до дат но струч но уса вр ша ва ње ко ји утвр-
ђу је Осни вач.

Члан 23. 
Ман дат пред сед ни ка и чла но ва Над зор ног од бо ра је че ти ри 

го ди не. 
Ман дат пред сед ни ку и чла но ви ма Над зор ног од бо ра пре ста је 

ис те ком пе ри о да на ко ји су име но ва ни, остав ком или раз ре ше њем, 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред-
у зе ћа. 

Пред сед ник и чла но ви Над зор ног од бо ра ко ји ма је пре стао 
ман дат ду жни су да вр ше сво је ду жно сти до име но ва ња но вог 
пред сед ни ка или чла на Над зор ног од бо ра, а нај ду же шест ме се ци.

Члан 24. 
Над зор ни од бор: 
1) до но си ду го роч ни и сред њо роч ни план по слов не стра те ги-

је и раз во ја и од го во ран је за њи хо во спро во ђе ње;
2) до но си го ди шњи, од но сно тро го ди шњи про грам по сло-

ва ња, ускла ђен са ду го роч ним и сред њо роч ним пла ном по слов не 
стра те ги је из тач ке 1) овог ста ва; 

3) усва ја из ве штај о сте пе ну ре а ли за ци је го ди шњег, од но сно 
тро го ди шњег про гра ма по сло ва ња;

4) усва ја тро ме сеч ни из ве штај о сте пе ну ускла ђе но сти пла-
ни ра них и ре а ли зо ва них ак тив но сти; 

5) усва ја фи нан сиј ске из ве шта је;
6) над зи ре рад Ди рек то ра; 
7) до но си Ста тут;
8) од лу чу је о ста ту сним про ме на ма, осни ва њу дру гих прав-

них су бје ка та и ула га њу ка пи та ла;
9) до но си од лу ку о рас по ла га њу (при ба вља њу и оту ђе њу) 

сред стви ма у јав ној сво ји ни ко ја су пре не та у сво ји ну Јав ног пред-
у зе ћа, ве ли ке вред но сти, ко ја је у не по сред ној функ ци ји оба вља ња 
де лат но сти од оп штег ин те ре са, утвр ђе них осни вач ким ак том;

10) до но си од лу ку о рас по де ли до би ти, од но сно на чи ну по-
кри ћа гу бит ка; 

11) за кљу чу је уго во ре о ра ду са Ди рек то ром, у скла ду са за-
ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни од но си;

12) име ну је и раз ре ша ва чла но ве Ко ми си је за ре ви зи ју;
13) пред ла же Oснивачу до но ше ње од лу ке о про ме ни прав не 

фор ме Јав ног пред у зе ћа;
14) вр ши дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и Ста ту том. 
Над зор ни од бор не мо же пре не ти пра во од лу чи ва ња о пи та-

њи ма из сво је над ле жно сти на Ди рек то ра или дру го ли це у Јав ном 
пред у зе ћу. 

Од лу ке из ста ва 1. тач ка 1), 2), 7), 9) и 10) овог чла на до но си 
Над зор ни од бор уз са гла сност Осни ва ча.

Од лу ке из ста ва 1. тач ка 8) овог чла на Над зор ни од бор до но-
си уз прет ход ну  са гла сност Осни ва ча. 

Члан 25. 
Над зор ни од бор од лу чу је ве ћи ном гла со ва од укуп ног бро ја 

чла но ва. 
На чин ра да и од лу чи ва ња Над зор ног од бо ра бли же се уре ђу-

ју Ста ту том и по слов ни ком о ра ду Над зор ног од бо ра. 

Члан 26. 
Пред сед ник и чла но ви Над зор ног од бо ра има ју пра во на од-

го ва ра ју ћу на кна ду за рад у Над зор ном од бо ру, у скла ду са за ко-
ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.

б) Ди рек тор 

Члан 27. 
Ди рек то ра име ну је Осни вач на пе ри од од че ти ри го ди не, на-

кон спро ве де ног јав ног кон кур са.
Јав ни кон курс за име но ва ње ди рек то ра спро во ди се у по ступ-

ку про пи са ном за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них 
пред у зе ћа.

Члан 28.
За Ди рек то ра мо же би ти име но ва но ли це ко је ис пу ња ва усло-

ве про пи са не за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них 
пред у зе ћа.

Ди рек тор за сни ва рад ни од нос на од ре ђе но вре ме. 
Ди рек тор је функ ци о нер ко ји оба вља јав ну функ ци ју.
Ди рек тор не мо же има ти за ме ни ка.

Члан 29. 
Ди рек тор: 
1) пред ста вља и за сту па Јав но пред у зе ће; 
2) ор га ни зу је рад и ру ко во ди про це сом ра да Јав ног пред у зе ћа; 
3) во ди по сло ва ње Јав ног пред у зе ћа; 
4) од го ва ра за за ко ни тост ра да Јав ног пред у зе ћа; 
5) пред ла же ду го роч ни и сред њо роч ни план по слов не стра те-

ги је и раз во ја и од го во ран је за њи хо во спро во ђе ње;
6) пред ла же го ди шњи, од но сно тро го ди шњи про грам по сло-

ва ња и од го во ран је за њи хо во спро во ђе ње; 
7) пред ла же фи нан сиј ске из ве шта је Јав ног пред у зе ћа; 
8) из вр ша ва од лу ке Над зор ног од бо ра; 
9) би ра из вр шне ди рек то ре и за кљу чу је уго во ре о ра ду са из-

вр шним ди рек то ри ма, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни 
од но си; 

10) би ра пред став ни ке Јав ног пред у зе ћа у скуп шти ни дру штва 
ка пи та ла чи ји је је ди ни вла сник Јав но пред у зе ће;

11) до но си пра вил ник о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по-
сло ва;

12) пред ла же Над зор ном од бо ру до но ше ње ак та о ис пла ти 
сти му ла ци је из вр шним ди рек то ри ма;

13) пред ла же Над зор ном од бо ру до но ше ње од лу ка и дру гих 
ака та из де ло кру га Ди рек то ра;

14) вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном ко јим се уре ђу је 
прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа, осни вач ким ак том и Ста ту том. 

На из бор пред став ни ка Јав ног пред у зе ћа у скуп шти ни дру-
штва ка пи та ла ко је оба вља де лат ност од оп штег ин те ре са, а чи ји је 
је ди ни вла сник Јав но пред у зе ће, са гла сност да је Осни вач.

Члан 30. 
Ман дат Ди рек то ра пре ста је ис те ком вре ме на на ко ји је име-

но ван, остав ком и раз ре ше њем.
По сту пак за име но ва ње Ди рек то ра по кре ће се шест ме се ци 

пре ис те ка пе ри о да на ко ји је име но ван, од но сно у ро ку од 30 да на 
од да на под но ше ња остав ке или раз ре ше ња. 

Ди рек тор под но си остав ку Осни ва чу, у пи са ној фор ми. 
Ди рек тор се раз ре ша ва, од но сно мо же би ти раз ре шен из раз-

ло га про пи са них за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них 
пред у зе ћа.

Члан 31. 
Пред лог за раз ре ше ње ди рек то ра под но си ми ни стар ство над-

ле жно за по сло ве при вре де. 
Пред лог из ста ва 1. овог чла на мо же под не ти и Над зор ни од-

бор, пре ко ми ни стар ства над ле жног за по сло ве при вре де.
Пред лог за раз ре ше ње ди рек то ра мо ра би ти обра зло жен, са 

пре ци зно на ве де ним раз ло зи ма због ко јих се раз ре ше ње пред ла же 
и до ста вља се ди рек то ру, ко ји има пра во да се у ро ку од 20 да на 
из ја сни о раз ло зи ма због ко јих се пред ла же раз ре ше ње.

На по сту пак у ко ме се од лу чу је да ли ће ди рек тор би ти раз ре-
шен или не, при ме њу је се за кон ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај 
јав них пред у зе ћа.
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С А Д Р Ж А Ј

Јавни позиви
ВП 5032 БЕ О ГРАД огла ша ва про да ју писaним и усме ним јав ним над

ме та њем. Про да ји се из ла жу рас хо до ва не по крет не ства ри и то:
Те рет на м/в: FAP 1921 те гљач, FAP1314 S/ACG, TAM 150 T11, ТАМ 

150 Т11ВV,
ТАМ 110 Т7ВV са ни тет, ТAM 4500 F , TAM 130 T10, TAM 110 T7, 
TAM 5000 D, TAM 125 T10 ACV.
Спе ци јал на м/в: ZIL 131 тре на жер, ZIL 131AKDS, ZIL 131, Ural 375 

E, ZIL131 UGZS,
Kraz 255 B мо сто по ла гач, ZIL 157 KV, ZIL 131 ста ни ца кон трол но 

ис пит на.
Те рен ска м/в: TAM 75 T5 B 3.2, GAZ пу тар, GAZ 32213, Pin zga u er 710 M, 
FI AT 1107 JD, TAM 2001, TAM 2001 хлад ња ча, ТАМ 80 Т5 3.2 фур гон.
Пут нич ка м/в: Ауто бус ТАМ 190 А, Za sta va Ju go Ska la 101, Za sta va 

Flo ri da са ни тет, Zasтаva 101 Poly.
Ин жи ње ри јска: Реморкер M68.
Oстала ПС: Апа ра ти за елек тро луч но за ва ри ва ње, пресe хидраулич

нe, стру го ви ра зни, гло да ли ца, де ло ви уре ђа ја за хла ђе ње, сан ду ци ра зни, 
ре зер вни де ло ви од  ин жи ње ри јских ма ши на (ас фалт на ба за) и ми но по ла
гач руч ни. 

При кључ на: При ко ли ца PK04, при ко ли ца чи стач це ви и при ко ли ца 
специјална.

Рас хо до ва не по крет не ства ри на ла зе се на ло ка ци ја ма: ка сар на „Бу
бањ По ток”, ка сар на „Ал ва џи ни ца”, Ча чак, ВП 3947 Но ви Сад и ВП 5032 
Кне же вац. Раз гле да ње по крет них ства ри одр жа ће се у вре ме ну од 10,00 до 
14,00 ча со ва и то:

– 14. фебруара 2017. го ди не у ка сар ни „Ал ва џи ни ца”, Ча чак.
– 17. фебруара 2017. го ди не на ло ка ци ји Бу бањ По ток и ВП 5032 

Кне же вац. 
 – 20. фебруара 2017. го ди не у ВП 3947 Но ви Сад.
Пи са но јав но над ме та ње одр жа ће се 21.02.2017. го ди не са по чет ком 

у 10 ча со ва, у ВП 5032 Бе о град–Кне же вац, Осло бо ђе ња 30 пу тем при ку
пља ња пи са них по ну да.

Пра во раз гле да ња и уче шћа на над ме та њу има ју сва прав на и фи зич
ка ли ца ко ја из вр ше бес по врат ну упла ту 3.000,00 ди на ра, на име от ку па 
тен дер ске до ку мен та ци је.

Упла ту из вр ши ти на ра чун број 8401954084528, при ма лац РС МО 
РЦ Бе о град, по зив на број 122742312219, свр ха упла те „Тро шко ви над ме
та ња 02/2017”.

По твр ду о упла ти на из нос од 3.000,00 ди на ра и зах тев за уче шће 
на над ме та њу, ако пр ви пут уче ству ју на над ме та њу, уче сни ци над ме та ња 
пре да ју пред став ни ку про дав ца приликом пре у зи ма ња тен дер ске до ку мен
та ци је. Тен дер ска до ку мен та ци ја пре у зи ма се од 6. фебруара 2017. го ди не 
до 20. фебруара 2017. го ди не од 8,00 до 15,00 ча со ва.

Пре по чет ка над ме та ња куп ци су у оба ве зи да по ло же ка у ци ју у го
то вом нов цу, у ви си ни од 10% од по чет не це не сред ства ко је ли ци ти ра
ју, на бла гај ни ВП 5032 Бе о град и то у вре ме ну од 7,30 до 9,30 часова. 

Писане по ну де се пре да ју у де ло вод ство ВП 5032 Бе о град, лич но на дан 
над ме та ња у вре ме ну од 7,30 до 9,55 часова. Учесници над ме та ња мо ра ју 
по се до ва ти уред но овла шће ње за уче шће на над ме та њу и ко пи ју лич ног 
до ку мен та.

Бли же ин фор ма ци је о про да ји мо гу се до би ти на број те ле фо на 
011/3053427, 011/3053433, 0113514284 или у про сто ри ја ма ВП 5032 Бе
о град. 1704458

Јавни конкурси
ДР ЖАВ НО ВЕ ЋЕ ТУ ЖИ ЛА ЦА на осно ву чла на 78. За ко на о јав ном 

ту жи ла штву („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – 
др. за кон, 101/11, 38/12 – од лу ка УС, 121/12, 101/13, 111/14 – од лу ка УС, 
117/14, 106/15 и 63/16 – од лу ка УС), чл. 25. до 27. По слов ни ка о ра ду Др
жав ног ве ћа ту жи ла ца („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/09, 43/15 и 4/16), a 
у ве зи са Од лу ком о бро ју за ме ни ка јав них ту жи ла ца („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 106/13, 94/15, 114/15 и 80/16), огла ша ва из бор за за ме ни ка јав ног 
ту жи о ца и то за: 

I

На зив јав ног ту жи ла штва Број ме ста
Ре пу блич ко јав но ту жи ла штво 1 

II
По зи ва ју се за ин те ре со ва ни кан ди да ти ко ји ис пу ња ва ју усло ве про

пи са не За ко ном о јав ном ту жи ла штву да под не су при ја ву. У при ја ви на 
оглас оба ве зно се на во ди на зив јед ног или ви ше јав них ту жи ла шта ва за ко
ји се при ја ва под но си и је дин стве ни ма тич ни број гра ђа на (ЈМБГ). У при
ја ви на оглас по треб но је да сви кан ди да ти до ста ве пот пу ну лич ну и рад ну 
би о гра фи ју.

Кан ди да ти ко ји су но си о ци јав но ту жи лач ке функ ци је не подносe до
ка зе о ис пу ње но сти усло ва за из бор. 

Кан ди да ти ко ји ни су но си о ци јав но ту жи лач ке функ ци је до ста вља ју 
и ове ре ну ко пи ју ди пло ме о за вр ше ном Прав ном фа кул те ту, као и за вр ше
ним спе ци ја ли стич ким, ма ги стар ским или док тор ским сту ди ја ма; ове ре ну 
ко пи ју уве ре ња о по ло же ном пра во суд ном ис пи ту; уве ре ње о др жа вљан
ству Ре пу бли ке Ср би је; уве ре ње да се про тив под но си о ца при ја ве не во ди 
кри вич ни по сту пак; уве ре ње о здрав стве ној спо соб но сти; из ја ву под но си
о ца о то ме да ли му је из ри ца на ди сци плин ска ме ра и да ли је осу ђи ван 
за би ло ко је кри вич но де ло, па ако је сте ка да и због че га; пи са не струч
не ра до ве из обла сти прав не стру ке; по твр ду о рад ном ис ку ству у прав ној 
стру ци као и дру ге по дат ке ко ји су од зна ча ја за оце ну струч но сти, оспо
со бље но сти и до стој но сти кан ди да та. Рок за под но ше ње при ја ва је 15 да на 
од да на об ја вљи ва ња огла са у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 
Не бла го вре ме не и не пот пу не при ја ве Др жав но ве ће ту жи ла ца ће од ба ци ти. 
При ја ве се под но се Др жав ном ве ћу ту жи ла ца, Бе о град, Ре сав ска 42, са на
зна ком: „Оглас за из бор за ме ни ка Ре пу блич ког јав ног ту жи о ца”.  1705377

Јавни позиви  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 1
Јавни конкурси  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 1
Судски огласи   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 5
Упис у судски регистар   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 9
Обавештења правних и физичких лица   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 10
Неважеће исправе  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 10
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МИ НИ СТАР СТВО ФИ НАН СИ ЈА УПРА ВА ЦА РИ НА на осно

ву чла на 319. Ца рин ског за ко на („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 73/03, 61/05, 
85/05 – др. за кон, 62/06 – др. за кон и 18/10), рас пи су је кон курс за при јем у 
рад ни од нос на нео д ре ђе но вре ме 24 ли ца за по пу ња ва ње 19 рад них ме ста 
у Упра ви ца ри на 

Цен тра ла Упра ве Ца ри на
Но ви Бе о град, Бу ле вар Зо ра на Ђин ђи ћа 155а
Сек тор за људ ске ре сур се и оп ште по сло ве
1. Рад но ме сто – Шеф Од се ка, са мо стал ни ца рин ски са вет ник, Од сек 

за кан це ла риј ско по сло ва ње и хи ги јен ско одр жа ва ње обје ка та – 1 из вр ши лац
Усло ви:
Сте че но ви со ко обра зо ва ње из на уч не, од но сно струч не обла сти у 

окви ру обра зов нона уч ног по ља дру штве ноху ма ни стич ких или тех нич
котех но ло шких на у ка на основ ним ака дем ским сту ди ја ма у оби му од 
нај ма ње 240 ЕСПБ, ма стер ака дем ским сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким ака
дем ским сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма, од но сно на 
основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не или спе ци ја ли
стич ким сту ди ја ма на фа кул те ту, по ло жен др жав ни струч ни ис пит и нај ма
ње пет го ди на рад ног ис ку ства у стру ци.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње За ко на о др жав ним 
слу жбе ни ци ма, Уред бе о кан це ла риј ском по сло ва њу ор га на др жав не упра
ве – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни
ка тив ност – усме но.

2. Рад но ме сто за струч ноопе ра тив не по сло ве у пи сар ни ци, зва ње 
ца рин ски ре фе рент, Од сек за кан це ла риј ско по сло ва ње и хи ги јен ско одр
жа ва ње обје ка та – 1 из вр ши лац

Усло ви:
Сред ња струч на спре ма ад ми ни стра тив ноуправ ног, оп штег, еко ном

ског или тех нич ког сме ра, по ло жен др жав ни струч ни ис пит и нај ма ње две 
го ди не рад ног ис ку ства у стру ци.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: кан це ла риј ско по сло ва ње – 
усме но; ве шти не: ор га ни зо ва ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка
тив ност – усме но.

3. Рад но ме сто за по сло ве обез бе ђе ња обје ка та, зва ње ца рин ски ре
фе рент, Од сек за без бед ност и за шти ту обје ка та и ли ца – 1 из вр ши лац

Усло ви:
Сред ња струч на спре ма дру штве ног, тех нич ког, или оп штег сме ра, 

по ло жен др жав ни струч ни ис пит, нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у 
стру ци, об у че ност за ру ко ва ње оруж јем и по ло жен струч ни ис пит за по
сло ве за шти те од по жа ра

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње За ко на о оруж ју и 
му ни ци ји, За ко на о за шти ти од по жа ра – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

Сек тор за ин фор ма ци о не и ко му ни ка ци о не тех но ло ги је
4. Рад но ме сто – Ру ко во ди лац Гру пе, са мо стал ни ца рин ски са вет ник, 

Гру па за си стем ску по др шку на PC плат фор ми – 1 из вр ши лац
Усло ви:
Сте че но ви со ко обра зо ва ње из на уч не обла сти еко ном ске на у ке или 

на уч не, од но сно струч не обла сти у окви ру обра зов нона уч ног по ља тех
нич котех но ло шких или при род нома те ма тич ких на у ка на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма у оби му од нај ма ње 240 ЕСПБ, ма стер ака дем ским 
сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким 
стру ков ним сту ди ја ма, од но сно на основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма
ње че ти ри го ди не или спе ци ја ли стич ким сту ди ја ма на фа кул те ту, по ло жен 
др жав ни струч ни ис пит, нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства у стру ци и 
по зна ва ње ен гле ског је зи ка.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Mic ro soft ала та за 
вир ту е ли за ци ју, Mic ro soft ex chan ge, Mic ro soft of fi ce – усме но; ве шти не: ор
га ни зо ва ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

5. Рад но ме сто – Ин же њер за раз вој ко му ни ка ци ја, мла ђи ца рин ски 
са вет ник, Од сек за ко му ни ка ци је – 1 из вр ши лац

Усло ви:
Сте че но ви со ко обра зо ва ње из на уч не обла сти еко ном ске на у ке или 

на уч не, од но сно струч не обла сти у окви ру обра зов нона уч ног по ља тех
нич котех но ло шких или при род нома те ма тич ких на у ка на основ ним ака
дем ским сту ди ја ма у оби му од нај ма ње 240 ЕСПБ, ма стер ака дем ским 
сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким ака дем ским сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким 
стру ков ним сту ди ја ма, од но сно на основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма
ње че ти ри го ди не или спе ци ја ли стич ким сту ди ја ма на фа кул те ту, по ло жен 
др жав ни струч ни ис пит, за вр шен при прав нич ки стаж или нај ма ње 5 го ди
на рад ног ста жа у др жав ним ор га ни ма и по зна ва ње ен гле ског је зи ка.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње мре жне опре ме Ci
sco, по зна ва ње ра да са ру те ри ма, по зна ва ње мре жних про то ко ла, по зна ва
ње ра диоре леј не опре ме – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва ност, мо ти ви са
ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но

6. Рад но ме сто за по сло ве кон тро ле ра чу нар ског ин вен та ра, ца рин
ски ре фе рент, Од сек за кон тро лу ра чу нар ског ин вен та ра и ко ор ди на ци ју 
ра да ин фор ма ци о ног си сте ма у Цен тра ли – 1 из вр ши лац

Усло ви:
Сред ња струч на спре ма тех нич ког, ад ми ни стра тив ноуправ ног, оп

штег, ме ди цин ског или еко ном ског сме ра, по ло жен др жав ни струч ни ис пит 
и нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у стру ци

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње ин фор ма тич ке 
опре ме, по зна ва ње сер ви си ра ња ин фор ма тич ке опре ме – усме но; ве шти
не: ор га ни зо ва ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но

Ца ри нар ни ца Бе о град
Бе о град, Жор жа Кле ман соа 37
7. Рад но ме сто за по сло ве ца рин ског над зо ра – Ца ри ник, зва ње ца

рин ски над зор ник, у ЦИ за по сло ве ца рин ског над зо ра – Бе о град – 1 из
вр ши лац

Усло ви:
Сред ња струч на спре ма еко ном ског, тех нич ког, оп штег или ад ми ни

стра тив ноуправ ног сме ра, нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у стру ци и 
по ло жен др жав ни струч ни ис пит.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Ца рин ског за ко на, 
За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

Ца ри нар ни ца Ша бац
Ша бац, Бе о град ски пут б.б.
8. Рад но ме сто за пре глед ро бе – Ви ши ца ри ник – во ђа сме не, зва ње 

ца рин ски пре гле дач, ЦИ Тр бу шни ца – 1 из вр ши лац
Усло ви:
Сте че но ви со ко обра зо ва ње из на уч не, од но сно струч не обла сти у 

окви ру обра зов нона уч ног по ља дру штве ноху ма ни стич ких на у ка или тех
нич котех но ло шких на у ка на основ ним ака дем ским сту ди ја ма у оби му од 
нај ма ње 180 ЕСПБ, основ ним стру ков ним сту ди ја ма, од но сно на сту ди ја ма 
у тра ја њу до три го ди не, по ло жен др жав ни струч ни ис пит и нај ма ње три 
го ди не рад ног ис ку ства у стру ци.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Ца рин ског за ко на, 
За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

Ца ри нар ни ца Ди ми тров град
Ди ми тров град, Бал кан ска 105
9. Рад но ме сто за по сло ве ца рин ског над зо ра у објек ту за спе ци јал ну 

кон тро лу – Ца ри ник, зва ње ца рин ски над зор ник, ЦИ Тер ми нал – Гра ди на 
– 1 из вр ши лац

Усло ви:
Сред ња струч на спре ма еко ном ског, тех нич ког, оп штег или ад ми ни

стра тив ноуправ ног сме ра, нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у стру ци, 
по ло жен др жав ни струч ни ис пит и по зна ва ње ен гле ског, фран цу ског, не
мач ког или ру ског је зи ка.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Ца рин ског за ко на, 
За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

Ца ри нар ни ца Кла до во
Кла до во, Ду нав ска б.б.
10. Рад но ме сто за по сло ве ца рин ског над зо ра и кон тро ле у пут нич

ком про ме ту – Ца ри ник, зва ње ца рин ски над зор ник, ЦИ Пра хо во – 1 из
вр ши лац

Усло ви:
Сред ња струч на спре ма еко ном ског, тех нич ког, оп штег или ад ми ни

стра тив ноуправ ног сме ра, нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у стру ци, 
по ло жен др жав ни струч ни ис пит и по зна ва ње ен гле ског, фран цу ског, не
мач ког или ру ског је зи ка.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Ца рин ског за ко на, 
За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

Ца ри нар ни ца Кру ше вац
Кру ше вац, Ја сич ки пут б.б.
11. Рад но ме сто за по сло ве ца рин ског над зо ра–Ца ри ник, зва ње ца

рин ски над зор ник, ЦР Па ра ћин – 1 из вр ши лац
Усло ви:
Сред ња струч на спре ма еко ном ског, тех нич ког, оп штег или ад ми ни

стра тив ноуправ ног сме ра, нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у стру ци и 
по ло жен др жав ни струч ни ис пит.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Ца рин ског за ко на, 
За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

Ца ри нар ни ца Кра гу је вац
Кра гу је вац, Ле пе нич ки бу ле вар 3
12. Рад но ме сто за по др шку по сло ви ма кон тро ле ца рин скороб не до

ку мен та ци је и ца ри ње ње ро бе, зва ње мла ђи ца рин ски ин спек тор, ЦИ Кра
гу је вац – 1 из вр ши лац

Усло ви:
Сте че но ви со ко обра зо ва ње из на уч не, од но сно струч не обла сти у 

окви ру обра зов нона уч ног по ља дру штве ноху ма ни стич ких на у ка или 
тех нич котех но ло шких на у ка на основ ним ака дем ским сту ди ја ма у оби
му од нај ма ње 240 ЕСПБ, ма стер ака дем ским сту ди ја ма, спе ци ја ли стич
ким ака дем ским сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма, од
но сно на основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не или 
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спе ци ја ли стич ким сту ди ја ма на фа кул те ту, по ло жен др жав ни струч ни ис
пит и за вр шен при прав нич ки стаж или нај ма ње пет го ди на рад ног ста жа у 
др жав ним ор га ни ма.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Ца рин ског за ко на, 
За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

Ца ри нар ни ца Но ви Сад
Но ви Сад, Ца рин ска 1
13. Рад но ме сто за по сло ве ца рин ског над зо ра и кон тро ле у пут нич

ком про ме ту – Ца ри ник, зва ње ца рин ски над зор ник, ЦР Не штин – 1 из вр
ши лац

Усло ви:
Сред ња струч на спре ма еко ном ског, тех нич ког, оп штег или ад ми ни

стра тив ноуправ ног сме ра, нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у стру ци и 
по ло жен др жав ни струч ни ис пит.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Ца рин ског за ко на, 
За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

14. Рад но ме сто за по сло ве ца рин ског над зо ра и кон тро ле у пут нич
ком про ме ту – Ца ри ник, зва ње ца рин ски над зор ник, ЦИ Ба тров ци – 4 из
вр ши о ца

Усло ви:
Сред ња струч на спре ма еко ном ског, тех нич ког, оп штег или ад ми ни

стра тив ноуправ ног сме ра, нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у стру ци, 
по ло жен др жав ни струч ни ис пит и по зна ва ње ен гле ског, фран цу ског, не
мач ког или ру ског је зи ка.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Ца рин ског за ко на, 
За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

Ца ри нар ни ца Сом бор
Сом бор, Фи ли па Кља ји ћа б.б. 
15. Рад но ме сто за кон тро лу ца рин скороб не до ку мен та ци је и ца ри

ње ње ро бе – Ца рин ски ин спек тор, зва ње ца рин ски ин спек тор, ЦР Сом бор 
1 из вр ши лац

Усло ви:
Сте че но ви со ко обра зо ва ње из на уч не, од но сно струч не обла сти у 

окви ру обра зов нона уч ног по ља дру штве ноху ма ни стич ких на у ка или тех
нич котех но ло шких на у ка на основ ним ака дем ским сту ди ја ма у оби му од 
нај ма ње 240 ЕСПБ, ма стер ака дем ским сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким ака
дем ским сту ди ја ма, спе ци ја ли стич ким стру ков ним сту ди ја ма, од но сно на 
основ ним сту ди ја ма у тра ја њу од нај ма ње че ти ри го ди не или спе ци ја ли
стич ким сту ди ја ма на фа кул те ту, по ло жен др жав ни струч ни ис пит и нај ма
ње три го ди не рад ног ис ку ства у стру ци.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Ца рин ског за ко на, 
За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

16. Рад но ме сто за по сло ве ца рин ског над зо ра и кон тро ле у пут нич ком 
про ме ту – Ца ри ник, зва ње ца рин ски над зор ник, ЦР Без дан 1 из вр ши лац

Усло ви:
Сред ња струч на спре ма еко ном ског, тех нич ког, оп штег или ад ми ни

стра тив ноуправ ног сме ра, нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у стру ци и 
по ло жен др жав ни струч ни ис пит.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Ца рин ског за ко на, 
За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

Ца ри нар ни ца Су бо ти ца
Су бо ти ца, Бо се Ми ли ће вић б.б.
17. Рад но ме сто за по сло ве ца рин ског над зо ра и кон тро ле у пут нич

ком про ме ту – Ца ри ник, зва ње ца рин ски над зор ник, ЦИ Ке ле би ја 1 из вр
ши лац

Усло ви:
Сред ња струч на спре ма еко ном ског, тех нич ког, оп штег или ад ми ни

стра тив ноуправ ног сме ра, нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у стру ци, 
по ло жен др жав ни струч ни ис пит, зна ње је зи ка и пи сма на ци о нал не ма њи
не и по зна ва ње ен гле ског, фран цу ског, не мач ког или ру ског је зи ка.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Ца рин ског за ко на, 
За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

Ца ри нар ни ца При шти на
Ниш, Ди ми три ја Ту цо ви ћа 16
18. Рад но ме сто за по сло ве ца рин ског над зо ра и кон тро ле у пут нич

ком про ме ту – Ца ри ник, зва ње ца рин ски над зор ник, ЦП Мер да ре – 2 из
вр ши о ца

Усло ви:
Сред ња струч на спре ма еко ном ског, тех нич ког, оп штег или ад ми ни

стра тив ноуправ ног сме ра, нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у стру ци, 
по ло жен др жав ни струч ни ис пит и по зна ва ње ен гле ског, фран цу ског, не
мач ког или ру ског је зи ка.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Ца рин ског за ко на, 
За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

19. Рад но ме сто за по сло ве ца рин ског над зо ра и кон тро ле у пут нич ком 
про ме ту – Ца ри ник, зва ње ца рин ски над зор ник, ЦП Кон чуљ – 2 из вр ши о ца

Усло ви:
Сред ња струч на спре ма еко ном ског, тех нич ког, оп штег или ад ми ни

стра тив ноуправ ног сме ра, нај ма ње две го ди не рад ног ис ку ства у стру ци, 
по ло жен др жав ни струч ни ис пит и по зна ва ње ен гле ског, фран цу ског, не
мач ког или ру ског је зи ка.

У из бор ном по ступ ку про ве ра ва ју се: по зна ва ње Ца рин ског за ко на, 
За ко на о спољ но тр го вин ском по сло ва њу – усме но; ве шти не: ор га ни зо ва
ност, мо ти ви са ност, тим ски рад, ко му ни ка тив ност – усме но.

За сва рад на ме ста: Под рад ним ис ку ством у стру ци под ра зу ме ва се 
вре ме про ве де но на ра ду у рад ном од но су или ван рад ног од но са (рад по 
уго во ру о при вре ме ним и по вре ме ним по сло ви ма, струч но оспо со бља ва
ње, во лон тер ски стаж и сл.) ис кљу чи во са оним сте пе ном струч не спре ме 
ко ји је про пи сан за рад но ме сто на ко је се кон ку ри ше.

По ред на ве де них усло ва, кан ди да ти мо ра ју да ис пу ња ва ју и оп ште 
усло ве про пи са не чла ном 45. став 1. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 79/05, 81/05 – ис прав ка и 83/05 – ис прав ка, 
64/07, 67/07 – ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла ном 318. Ца рин ског 
за ко на („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 73/03, 61/05, 85/05 – др. за кон, 62/06 – 
др. за кон и 18/10) – др жа вљан ство Ре пу бли ке Ср би је; да уче сни ку кон кур
са ра ни је ни је пре ста јао рад ни од нос у др жав ном ор га ну због те же по вре де 
ду жно сти из рад ног од но са и да ни је осу ђи ван на ка зну за тво ра од нај ма ње 
три ме се ца ни ти осу ђи ван за де ла у ве зи са пре ва ром, дро гом, на си љем 
или опој ним сред стви ма.

Уз при ја ву и би о гра фи ју кан ди да ти су ду жни да до ста ве сле де ће до ка зе:
– ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја из во да из ма тич не књи ге ро ђе них,
– ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја уве ре ња о др жа вљан ству,
– ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја ди пло ме о за вр ше ној тра же ној 

струч ној спре ми,
– ове ре на фо то ко пи ја рад не књи жи це или из вод из ПИО фон да, 
– ори ги нал или ове ре не фо то ко пи је ис пра ва ко ји ма се до ка зу је рад но 

ис ку ство у стру ци (по твр де, ре ше ња и дру ги ак ти из ко јих се ви ди на ко јим 
по сло ви ма, са ко јом струч ном спре мом и у ком пе ри о ду је сте че но рад но 
ис ку ство),

– из ја ву да му/јој ни је пре стао рад ни од нос у др жав ном ор га ну због 
из ре че не ди сци плин ске ме ре,

– ори ги нал уве ре ње од су да да кан ди дат ни је под ис тра гом (не ста
ри је од 30 да на),

– ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја до ка за о ис пу ња ва њу по себ них 
усло ва из кон кур са,

– ори ги нал или ове ре на фо то ко пи ја до ка за о по ло же ном др жав ном 
струч ном ис пи ту за рад у др жав ним ор га ни ма.

Фо то ко пи је мо ра ју би ти ове ре не у оп шти ни, су ду или од јав ног бе
ле жни ка.

Сход но чла ну 9. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма ко јим је утвр ђе
но да су кан ди да ти ма при за по шља ва њу у др жав ни ор ган, под јед на ким 
усло ви ма до ступ на сва рад на ме ста и да се из бор кан ди да та за сни ва на 
струч ној оспо со бље но сти, зна њу и ве шти на ма, кан ди да ти са по ло же ним 
др жав ним струч ним ис пи том не ма ју пред ност у из бор ном по ступ ку.

Од ред бом чла на 9. и чла на 103. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку 
(„Слу жбе ни гла сник РС” бр. 18/16) про пи са но је, из ме ђу оста лог, да ор ган 
мо же да вр ши увид, при ба вља и об ра ђу је лич не по дат ке о чи ње ни ца ма о 
ко ји ма се во ди слу жбе на еви ден ци ја, осим ако стран ка из ри чи то из ја ви да 
ће по дат ке при ба ви ти са ма.

До ку мент о чи ње ни ца ма о ко ји ма се во ди слу жбе на еви ден ци ја је: 
уве ре ње о др жа вљан ству; из вод из ма тич не књи ге ро ђе них; уве ре ње о по
ло же ном др жав ном струч ном ис пи ту за рад у др жав ним ор га ни ма, од но
сно уве ре ње о по ло же ном пра во суд ном ис пи ту.

По треб но је да уче сник кон кур са, уз на пред на ве де не до ка зе, до ста ви 
из ја ву ко јом се опре де љу је за јед ну од мо гућ но сти, да ор ган при ба ви по дат
ке о ко ји ма се во ди слу жбе на еви ден ци ја или да ће то кан ди дат учи ни ти сам.

При мер из ја ве се на ла зи на сај ту Упра ве ца ри на, у де лу кон кур си.
Кан ди да ти ко ји се опре де ле да ор ган при ба ви до ку мен та о чи ње ни

ца ма о ко ји ма се во ди слу жбе на еви ден ци ја ду жни су да до ста ве по дат ке 
на осно ву ко јих се мо же из вр ши ти про ве ра (име и пре зи ме, ЈМБГ, да тум и 
ме сто ро ђе ња, адре са пре би ва ли шта).

Упра ва ца ри на ће по слу жбе ној ду жно сти из вр ши ти про ве ру да кан
ди дат ис пу ња ва услов да ни је осу ђи ван/а за кри вич но де ло на ка зну за
тво ра од нај ма ње три ме се ца ни ти осу ђи ван/а за де ла у ве зи са пре ва ром, 
дро гом, на си љем или опој ним сред стви ма.

Кан ди да ти ко ји кон ку ри шу на два или ви ше рад них ме ста у окви ру 
јед не ор га ни за ци о не је ди ни це под но се по је ди нач не при ја ве у ко ји ма на во
де уз ко ју од при ја ва су при ло жи ли тра же на до ку мен та. 

При ја ву са би о гра фи јом и по треб не до ка зе до ста ви ти на адре су ор га
ни за ци о не је ди ни це Упра ве ца ри на за ко ју се при ја ва под но си. 

Кан ди да ти ко ји ис пу ња ва ју усло ве кон кур са и под не су ком плет ну 
до ку мен та ци ју би ће по зва ни на раз го вор.

Раз го во ри са по зва ним кандидатима би ће оба вље ни пре ма сле де ћем 
рас по ре ду:

– ца ри нар ни це Бе о град, Ша бац, Кра гу је вац, 6. март 2017. го ди не, са 
по чет ком у 9,00 ча со ва;



4 3. II 2017. / 8
– ца ри нар ни це Ди ми тров град, Кла до во, Кру ше вац, 7. март 2017. го

ди не, са по чет ком у 9,00 ча со ва;
– ца ри нар ни це Су бо ти ца, Сом бор, 9. март 2017. го ди не, са по чет ком 

у 9,00 ча со ва;
– Цен тра ла Упра ве ца ри на, ца ри нар ни це Но ви Сад, При шти на, 10. 

март 2017. го ди не, са  по чет ком у 9,00 ча со ва.
Раз го во ри ће би ти оба вље ни у про сто ри ја ма го ре на ве де них ор га ни

за ци о них је ди ни ца.
Рок за до ста вља ње при ја ва је осам да на од да на об ја вљи ва ња кон

кур са.
Не бла го вре ме не, не до пу ште не, не ра зу мљи ве или не пот пу не при ја ве 

и при ја ве уз ко је ни су при ло же ни сви по треб ни до ка зи у ори ги на лу или 
ове ре ној фо то ко пи ји Кон курс на ко ми си ја ће од ба ци ти за кључ ком.

На по ме не: Кан ди да ти ко ји не ма ју по ло жен др жав ни струч ни ис пит, 
а бу ду иза бра ни, под ле жу проб ном ра ду у тра ја њу од шест ме се ци, у ком 
ро ку мо ра ју да по ло же др жав ни струч ни ис пит.

Пре ма чла ну 310. Ца рин ског за ко на, ца рин ски слу жбе ник, као и чла
но ви ње го ве уже по ро ди це, не мо же би ти вла сник или су вла сник при вред
ног су бјек та, чи ја је де лат ност не спо ји ва са ра дом Упра ве ца ри на. 

Кон такт те ле фон и осо ба за да ва ње оба ве ште ња о кон кур су у пе ри о
ду од 11,00 до 14,00 ча со ва: 011/2015886, Сан дра Бо шко вић. Сви из ра зи, 
пој мо ви, име ни це, при де ви и гла го ли у овом кон кур су ко ји су упо тре бље
ни у му шком гра ма тич ком ро ду, од но се се без дис кри ми на ци је и на осо бе 
жен ског по ла. 1705149

СКУП ШТИ НА ГРА ДА БЕ О ГРА ДА на осно ву чла на чла на 38. став 
2. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је”, 
број 15/16) и Од лу ке о спро во ђе њу јав ног кон кур са за из бор ди рек то ра 
ЈКП „Ин фо стан тех но ло ги је, број 0218/17 од 26. ја ну а ра 2017. го ди не 
огла ша ва јав ни кон курс за из бор ди рек то ра Јав ног ко му нал ног пред у зе ћа 
„Ин фо стан тех но ло ги је”.

По да ци о јав ном ко му нал ном пред у зе ћу: ЈКП „Ин фо стан тех но ло
ги је”, Бе о град, Да ни је ло ва 33, Ма тич ни број 07048971, ПИБ 100383967. 
Пред у зе ће оба вља ко му нал ну де лат ност об је ди ње не об ра де и на пла те ко
му нал них услу га сход но за ко ну и Од лу ци о од ре ђи ва њу ко му нал них де лат
но сти, на под руч ју град ских оп шти на од ре ђе них ак ти ма гра да Бе о гра да. 
Пре те жна де лат ност пред у зе ћа је: 63.11 – об ра да по да та ка, хо стинг и сл.

Рад но ме сто: Ди рек тор ЈКП „Ин фо стан тех но ло ги је” на пе ри од од 
четири го ди не.

За из бор ди рек то ра пред у зе ћа по треб но је ис пу ни ти сле де ће усло ве:
1. да је пу но ле тан и по слов но спо со бан;
2. да је др жа вља нин Ре пу бли ке Ср би је;
3. да има сте че но ви со ко обра зо ва ње на основ ним сту ди ја ма у тра ја

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

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

5. да има нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма ко ји су 
по ве за ни са по сло ви ма јав ног пред у зе ћа;

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

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

се уре ђу ју кри вич на де ла и то:
1. оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви;
2. оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње на сло бо ди;
3. оба ве зно ле че ње нар ко ма на;
4. оба ве зно ле че ње ал ко хо ли ча ра;
5. за бра на вр ше ња по зи ва, де лат но сти и ду жно сти.
Ме сто ра да: Бе о град, Да ни је ло ва 33.
Струч на оспо со бље ност, зна ња и ве шти не кан ди да та оце њу ју се у 

из бор ном по ступ ку уви дом у по дат ке из при ја ве и до ка зе уз при ја ву на јав
ни кон курс, пи са ном и усме ном про ве ром, од но сно на дру ги од го ва ра ју
ћи на чин сход но по тре ба ма ра да јав ног ко му нал ног пред у зе ћа, у скла ду 
са За ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа и Уред бом о 
ме ри ли ма за име но ва ње ди рек то ра јав ног пред у зе ћа („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 65/16). 

Рок за под но ше ње при ја ве: Рок за под но ше ње при ја ве је 30 да на од 
да на об ја вљи ва ња овог јав ног кон кур са у „Слу жбе ном гла сни ку Републике 
Србије”.

Адре са на ко ју се под но се при ја ве: При ја ва са до ка зи ма о ис пу ња
ва њу усло ва под но си се у за пе ча ће ној ко вер ти за Ко ми си ју за спро во ђе
ње кон кур са за из бор ди рек то ра јав них пред у зе ћа чи ји је осни вач град 
Бе о град, пре ко Се кре та ри ја та за ко му нал не и стам бе не по сло ве, Кра љи це 
Ма ри је 1, Бе о град, са на зна ком „За јав ни кон курс за из бор ди рек то ра ЈКП 
„Ин фо стан тех но ло ги је”.

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

ме сто ро ђе ња, адре су ста но ва ња, број те ле фо на, email адре су, по дат ке о 
обра зо ва њу, по дат ке о вр сти и ду жи ни рад ног ис ку ства и по дат ке о по себ
ним обла сти ма зна ња.

До ка зи ко ји се при ла жу уз при ја ву:
– Из вод из ма тич не књи ге ро ђе них, (из дат на обра сцу сход но За ко ну 

о ма тич ним књи га ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 20/09 и 145/14);
– Уве ре ње о по слов ној спо соб но сти (из да то од стра не над ле жног 

цен тра за со ци јал ни рад); 
– Уве ре ње о др жа вљан ству, не ста ри је од шест ме се ци у од но су 

на дан об ја вљи ва ња јав ног кон кур са у „Слу жбе ном гла сни ку Републике 
Србије”;

– Ди пло ма о струч ној спре ми; 
– Ис пра ве ко ји ма се до ка зу је рад но ис ку ство (по твр де или дру ги ак

ти из ко јих се до ка зу је нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства на по сло ви ма 
за ко је се зах те ва усло вом по ста вље но ви со ко обра зо ва ње. Из на ве де них 
ис пра ва по треб но је да се ја сно ви ди на ко јим по сло ви ма, са ко јом струч
ном спре мом и у ком пе ри о ду је сте че но рад но ис ку ство);

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

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

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

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

1. оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње и чу ва ње у здрав стве ној уста но ви;
2. оба ве зно пси хи ја триј ско ле че ње на сло бо ди;
3. оба ве зно ле че ње нар ко ма на,
4. оба ве зно ле че ње ал ко хо ли ча ра;
5. за бра на вр ше ња по зи ва, де лат но сти и ду жно сти не ста ри ја од шест 

ме се ци од да на об ја вљи ва ња јав ног кон кур са у „Слу жбе ном Гла сни ку РС”;
– Од го ва ра ју ћи до ку мент ко јим до ка зу је да по зна је област кор по ра

тив ног упра вља ња.
Сви до ка зи при ла жу се у ори ги на лу или ове ре ној фо то ко пи ји.
Не бла го вре ме не, не ра зу мљи ве и при ја ве уз ко је ни су при ло же ни сви 

по треб ни до ка зи, Ко ми си ја за спро во ђе ње кон кур са за из бор ди рек то ра 
јав них пред у зе ћа чи ји је осни вач град Бе о град, од ба ци ће за кључ ком про
тив ког ни је до пу ште на по себ на жал ба.

Ли це за ду же но за да ва ње оба ве ште ња о јав ном кон кур су је Зо ри ца 
Ни ко лић, број телефона: 011/7157277, сва ког рад ног да на од 9,00 до 14,00 
ча со ва. 1704503

СКУП ШТИ НА ОП ШТИ НЕ БАЧ КА ПА ЛАН КА на осно ву чла на 
39. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник Ре пу бли ке Ср би је” 
број 15/16), и Од лу ке о спро во ђе њу јав ног кон кур са за из бор ди рек то ра 
Јав ног пред у зе ћа „Стан дард” Бач ка Па лан ка, , огла ша ва јав ни кон курс за 
из бор ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа „Стан дард” Бач ка Па лан ка.

По да ци о јав ном пред у зе ћу: Јав но пред у зе ће „Стан дард” Бач
ка Па лан ка, ули ца Трг брат ства и је дин ства број 36, Ма тич ни број: 
20592605. Упи са но код Аген ци је за при вред не ре ги стре ре ше њем број: 
БД 186522/2009 од 9. де цем бра 2009. го ди не, ПИБ: 106396063. Пре те жна 
де лат ност: 42.99 Из град ња оста лих не по ме ну тих гра ђе ви на – Опре ма ње 
пар це ла по треб ном ин фра струк ту ром (ме ли о ра ци ја, из град ња пу те ва, во
до во да, ка на ли за ци је, јав не ра све те и др.) 

По сло ва ње и рад Јав ног пред у зе ћа „Стан дард” Бач ка Па лан ка уре ђу
је се Од лу ком о ускла ђи ва њу осни вач ког ак та Јав ног пред у зе ћа „Ди рек ци ја 
за из град њу Оп шти не Бач ка Па лан ка” из Бач ке Па лан ке са За ко ном о јав
ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни лист Оп шти не Бач ка Па лан ка”, број 23/2016 
и 35/2016) и Ста ту том Јав ног пред у зе ћа „Стан дард“ Бач ка Па лан ка („Слу
жбе ни лист Оп шти не Бач ка Па лан ка” број 42/2016). 

Рад но ме сто и по сло ви: Ди рек тор Јав ног пред у зе ћа „Стан дард” Бач ка 
Па лан ка. Ди рек тор Јав ног пред у зе ћа „Стан дард” Бач ка Па лан ка пред ста
вља и за сту па Јав но пред у зе ће, ор га ни зу је и ру ко во ди про це сом ра да, во ди 
по сло ва ње јав ног пред у зе ћа, од го ва ра за за ко ни тост ра да јав ног пред у зе ћа, 
за ре а ли за ци ју од лу ка и дру гих ака та Скуп шти не оп шти не, Оп штин ског 
ве ћа и пред сед ни ка Оп шти не, пред ла же ду го роч ни и сред њо роч ни план 
по слов не стра те ги је и раз во ја Јав ног пред у зе ћа и од го во ран је за њи хо во 
спро во ђе ње, пред ла же го ди шњи, од но сно тро го ди шњи про грам по сло ва
ња јав ног пред у зе ћа и од го во ран је за ње го во спро во ђе ње, пред ла же фи на
нсиј ске из ве шта је, пред ла же до но ше ње по себ ног про гра ма ин ве сти ци ја из 
сред ста ва бу џе та оп шти не (суб вен ци је, га ран ци је или ко ри шће ње дру гих 
сред ста ва), из вр ша ва од лу ке Над зор ног од бо ра, би ра Из вр шне ди рек то ре, 
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би ра пред став ни ке јав ног пред у зе ћа у Скуп шти ни дру штва ка пи та ла чи ји 
је је ди ни вла сник Јав но пред у зе ће, по прет ход но при ба вље ној са гла сно сти 
Скуп шти не оп шти не, за кљу чу је уго во ре о ра ду са из вр шним ди рек то ри ма 
у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни од но си, до но си акт о си сте
ма ти за ци ји, пред ла же Над зор ном од бо ру до но ше ње ак та о ис пла ти сти
му ла ци је из вр шним ди рек то ри ма, пред ла же Над зор ном од бо ру до но ше ње 
од лу ка и дру гих ака та из де ло кру га ди рек то ра, од лу чу је о по је ди нач ним 
пра ви ма, оба ве за ма и од го вор но сти ма за по сле них у скла ду са за ко ном, Ко
лек тив ним уго во ром и Ста ту том пред у зе ћа, до но си план на бав ки за те ку ћу 
го ди ну, до но си од лу ке у по ступ ци ма јав них на бав ки и на бав ки на ко је се 
не при ме њу је За кон о јав ним на бав ка ма и вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не 
за ко ном, осни вач ким ак том и Ста ту том Јав ног пред у зе ћа. 

Усло ви за име но ва ње ди рек то ра: 
1. Да је пу но лет но и по слов но спо соб но ли це,
2. Да има сте че но ви со ко обра зо ва ње на основ ним сту ди ја ма у тра ја

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

3. Да има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства на по сло ви ма за ко је 
се зах те ва ви со ко обра зо ва ње из тач ке 2. Усло ва за име но ва ње ди рек то ра,

4. Да има нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма ко ји су 
по ве за ни са по сло ви ма Јав ног пред у зе ћа, 

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

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

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

ступ ку уви дом у до ка зе при ло же не уз при ја ву и усме ним раз го во ром. Ди
рек тор се име ну је на пе ри од од че ти ри го ди не. Ме сто ра да: Бач ка Па лан ка, 
Трг брат ства и је дин ства 36. Рок за под но ше ње при ја ве: Рок за под но ше ње 
при ја ве је 30 да на и по чи ње да те че на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња 
Јав ног кон кур са у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. При ја ва на 
Јав ни кон курс са др жи: име и пре зи ме кан ди да та, да тум и ме сто ро ђе ња, 

адре су ста но ва ња, по дат ке о обра зо ва њу, по дат ке о вр сти и ду жи ни рад
ног ис ку ства са крат ким опи сом по сло ва на ко ји ма је кан ди дат ра дио до 
под но ше ња при ја ве на Јав ни кон курс и од го вор но сти на тим по сло ви ма, 
по дат ке о струч ном уса вр ша ва њу и по дат ке о по себ ним обла сти ма зна ња. 
Ли це за ду же но за да ва ње оба ве ште ња о Јав ном кон кур су је Је ле на Ко ва че
вић, кон такт те ле фон: 021/2101192.

Адре са на ко ју се под но се при ја ве: Ко ми си ји за спро во ђе ње кон кур
са за из бор ди рек то ра, Кра ља Пе тра I број 16, спрат 2, со ба 42, са на зна ком 
„за Јав ни кон курс  за из бор ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа „Стан дард” Бач ка 
Па лан ка”.

До ка зи ко ји се при ла жу уз при ја ву: 
1. Из вод из ма тич не књи ге ро ђе них, 
2. Ди пло ма о сте че ном ви со ком обра зо ва њу, 
3. Ис пра ва ко јом се до ка зу је рад но ис ку ство (по твр да и дру ги ак ти из 

ко јих се до ка зу је да има нај ма ње пет го ди на рад ног ис ку ства на по сло ви ма 
за ко је се зах те ва ви со ко обра зо ва ње (тач ка 3. Усло ва за име но ва ње ди рек
то ра), од но сно да има нај ма ње три го ди не рад ног ис ку ства на по сло ви ма 
ко ји су по ве за ни са по сло ви ма Јав ног пред у зе ћа „Стан дард“ Бач ка Па лан
ка, као и да има рад но ис ку ство у ор га ни зо ва њу ра да и во ђе њу по сло ва 
(тач ка 4. и тач ка 6. Усло ва за име но ва ње ди рек то ра)), 

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

5. По твр да над ле жног ор га на да ли це ни је осу ђи ва но на ка зну за тво
ра од нај ма ње шест ме се ци,

6. По твр да над ле жног ор га на да ли цу, у скла ду са За ко ном ко јим се 
уре ђу ју кри вич на де ла ни је из ре че на ме ра без бед но сти:

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

код над ле жног ор га на. 
Не бла го вре ме не, не ра зу мљи ве и при ја ве уз ко је ни су при ло же ни 

сви по треб ни до ка зи, Ко ми си ја за спро во ђе ње кон кур са за из бор ди рек
то ра ће од ба ци ти за кључ ком про тив ко га ни је до пу ште на по себ на жал ба. 
Јав ни кон курс огла ша ва се у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је“ 
„Слу жбе ном ли сту Оп шти не Бач ка Па лан ка”, у днев ном ли сту „Днев ник”, 
као и на зва нич ној ин тер нет пре зен та ци ји Оп шти не Бач ка Па лан ка www.
backapalanka.org.rs.
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судски огласи
ВИ ШИ СУД У БЕ О ГРА ДУ

Ви ши суд у Бе о гра ду, на осно ву чла на 81. За ко на о 
пар нич но по ступ ку, ре ше њем 12. П. број 904/16 од 16. де
цем бра 2016. го ди не у прав ној ства ри по ту жби ту жи о ца 
Ни ко ле Шће па но ви ћа из Ник ши ћа, Об ре шка 6, чи ји је 
пу но моћ ник Ми ла дин Да бе тић, адво кат из Но вог Бе о гра
да, На род них хе ро ја 19/4 про тив ту же них Ран ка Су ше из 
Бе о гра да, Ди ми три ја Ту цо ви ћа 28а и „Citу de ve lop ment” 
д.о.о., са по след њом по зна том адре сом у Бе о гра ду, Ста
но ја Гла ва ша 33, ра ди утвр ђе ња, по ста вио при вре ме ног 
за ступ ни ка адво ка та Не ма њу Је ки ћа из Бе о гра да, Уло
фа Пал меа 25 за при вре ме ног за ступ ни ка дру го ту же ном 
„Citу de ve lop ment” д.о.о., са по след њом по зна том адре
сом у Бе о гра ду, Ста но ја Гла ва ша 33, ко ји ће дру го ту же ног 
за сту па ти у овом пар нич ном по ступ ку све док се дру го ту
же ни не по ја ви пред су дом или док ор ган ста ра тељ ства не 
оба ве сти суд да је дру го ту же ном по ста вио ста ра о ца.

12. П. број 904/16 – Из Ви шег су да у Бе о гра ду.
 1702182

Ви ши суд у Бе о гра ду, су ди ја Иван Илић, су ди ја по је
ди нац, у прав ној ства ри ту жи о ца Ком па ни је „Ду нав Оси
гу ра ње” а.д.о. са се ди штем у Бе о гра ду, Ма ке дон ска 4, 
про тив ту же ног Жи во и на Су дим ца из Куршумлије, Све
тог Са ве 36, са да не по зна тог бо ра ви шта, ра ди ре гре са, 
вред ност пред ме та спо ра 4.803.230,00 ди на ра, до нео је 
ван ро чи шта 21. де цем бра 2016. го ди не сле де ће ре ше ње.

За при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном Жи во и ну 
Су дим цу по ста вља се Ми ло ван Ано чић, адво кат из 
Ла за рев ца, Ка ра ђор ђе ва 2, ко ји ће вр ши ти пра ва и ду
жно сти за кон ског за ступ ни ка док се ту же ни или ње гов 
пу но моћ ник не појави пред су дом, од но сно док ор ган 
ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра те ља. 
Ста вља се ван сна ге ре ше ње Ви шег су да у Бе о гра ду 5 
П. број 1052/16 од 28. но вем бра 2016. го ди не.

5 П. број 1052/16 – Из Ви шег су да у Бе о гра ду.
 1702179

ВИ ШИ СУД У ЈА ГО ДИ НИ

Ви ши суд у Ја го ди ни, са ста вљен од су ди је Ру жи
це Сто ја но вић, као су ди ја по је ди нац у прав ној ства ри 
пред ла га ча Ди нић Љи ља не, са да Стој ко вић из Бре сја, 
Оп шти на Сви лај нац, про тив про тив ни ка пред ла га ча 
Ди нић Сла во љу ба из Аустри је, са да на не по зна тој адре
си, ра ди при зна ња стра не суд ске од лу ке, 13. ја ну а ра 
2017. го ди не, из да је оглас.

Ре ше њем овог су да Р. брoj 124/16 од 13. ја ну а ра 
2017. го ди не, на осно ву чла на 81. став 2. тач ка 4. ЗППа, 
по ста вље на је Мил ка Ца нић, адво кат из Ја го ди не, за 
при вре ме ног за ступ ни ка про тив ни ка пред ла га ча Ди нић 
Сла во љубa из Аустри је, са да на не по зна тој адре си, ра
ди при зна ња стра не суд ске од лу ке.

Истим ре ше њем од ре ђе но је да ће при вре ме ни за
ступ ник за сту па ти про тив ни ка пред ла га ча у по ступ ку све 
док се про тив ник пред ла га ча или ње гов пу но моћ ник не 
по ја ви пред су дом, од но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба
ве сти суд да је про тив ни ку пред ла га ча по ста вио ста ра о ца.

Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије”и пре ко огла сне та бле су да.

Р. број 124/16 – Из Ви шег су да у Ја го ди ни.
 1705011

ПР ВИ ОСНОВ НИ СУД У БЕ О ГРА ДУ

Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду, и то су ди ја Све тла на 
Ри стић, пред сед ник ве ћа у ван пар нич ном по ступ ку пред
ла га ча Јо ва но вић Ми ро сла ва из Бе о гра да, По ли то ва 10, 
чи ји је пу но моћ ник Јан ко вић Иван из Бе о гра да, Ње го ше
ва 54/1, про тив про тив ни ка пред ла га ча Ха слин герЈан
ко вић Мир ја не, не по зна те адре се и пре би ва ли шта, ра ди 
до но ше ња ре ше ња ко је за ме њу је уго вор о за ку пу ста на, 
ван ро чи шта 30. де цем бра 2016. го ди не до нео је ре ше ње.

По ста вља се про тив ни ку пред ла га ча не по зна те 
адре се и пре би ва ли шта Ха слин герЈан ко вић Мир ја не, 
при вре ме ни за ступ ник адво кат Ђур ђа Не шко вић из Но
вог Бе о гра да, Не хру о ва 119/33. При вре ме ни за ступ ник 
за сту па ће про тив ни ка пред ла га ча у по ступ ку све док се 
Ха слин герЈан ко вић Мир ја на не по ја ви пред су дом, од
но сно док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд о по ста
вља њу ста ра о ца на след ном уче сни ку.

Посл. број 3Р1431/16 – Из Пр вог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 1705244

ДРУ ГИ ОСНОВ НИ СУД У БЕ О ГРА ДУ

Дру ги основ ни суд у Бе о гра ду, и то су ди ја Ми ле
на Смиљ ко вић као су ди ја по је ди нац, у прав ној ства ри 
пред ла га ча Бру сић Ву кај ло вић Гор да не из Бе о гра да, 
Тол сто је ва 34, чи ји је пу но моћ ник Ву кај ло вић Фи лип из 
Бе о гра да, Тол сто је ва 34, про тив про тив ни ка пред ла га ча 
Нен ко вић Ми ло ша из Бе о гра да, Стје па на Фи ли по ви ћа 
30, а ра ди фи зич ке де о бе, на ро чи шту одр жа ном 27. де
цем бра 2016. го ди не, до нео је ре ше ње Р1 број 163/16 
ко јим је про тив ни ку пред ла га ча Нен ко вић Ми ло шу по
ста вио при вре ме ног за ступ ни ка адв. Стан ко вић Срећ ка 
из Бе о гра да, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 27/29, ко ји ће за
сту па ти пра ва и ин те ре се про тив ни ка пред ла га ча у овом 
ван пар нич ном по ступ ку све док се про тив ник пред ла
га ча или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом или 
док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио 
ста ра о ца сход но од ре дио чл. 82. и 83. ЗППа.

2Р1. број 163/16 – Из Дру гог основ ног су да у Бе о
гра ду. 1704517

ОСНОВ НИ СУД У ВЕ ЛИ КОМ ГРА ДИ ШТУ

Основ ни суд у Ве ли ком Гра ди шту у пар ни ци 1 П. 
број 371/2014 ту жи ље Сто јић Је ле не из Бе о гра да, Дур
ми тор ска 14, ко ју за сту па ју пу но моћ ни ци адв. Ду шко 
Сто ја но вић и адво кат Ма ја Јо ва но вић, обо је из Бе о град, 
По жа ре вач ка 3, про тив ту же них Пе тро вић Ми лан ке 
из се ла Го ло че ла, оп шти на Кра гу је вац, са да не по зна
тог пре би ва ли шта, Пе тро вић Ане из се ла Го ло че ла, 
оп шти на Кра гу је вац и Пе тро вић Ма је из Кра гу јев ца, 
Кра ља Пе тра 4 003/2 са да не по зна тог пре би ва ли шта, 
ра ди утвр ђе ња пра ва сво ји не, по ста вио је при вре ме
ног за ступ ни ка, адв. Вла ди ми ра Штрп ца из По жа рев ца, 
у сми слу члан 81. став 2. тач ка 4. ЗППа, об зи ром да 
је пре би ва ли ште ту же них не по зна то . При вре ме ни за
ступ ник за сту па ће ту же не у по ступ ку све док се ту же не 
или њи хов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно 
док Ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио 
ста ра о ца.

1 П. број 371/2014 – Из Основ ног су да у Ве ли ком 
Гра ди шту.

 1705245
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ОСНОВ НИ СУД У ГОР ЊЕМ МИ ЛА НОВ ЦУ

Основ ни суд у Гор њем Ми ла нов цу, и то су ди ја 
Ире на Је стро вић, као пред сед ник ве ћа, у прав ној ства ри 
ту жи ље Ви о ле те Пе ра ло вић из Кра гу јев ца, ко ју за сту па 
пу но моћ ник адво кат Мир ја на Ми ле тић из Кра гу јев ца, 
про тив ту же ног Дар ка Пе ра ло ви ћа из Г. Ми ла нов ца, 
ра ди из ме не од лу ке, вред ност спо ра 10.000,00 ди на ра, 
до нео је 19. ја ну а ра 2017. го ди не ре ше ње.

По ста вља се при вре ме ни за ступ ник ту же ном Дар
ку Пе ра ло ви ћу из Г. Ми ла нов ца, а чи је је бо ра ви ште 
са да не по зна то. За при вре ме ног за ступ ни ка ту же ном 
по ста вља се Сла ви ца Ва си ли је вић, адво кат из Гор њег 
Ми ла нов ца, ко ји ће за сту па ти ин те ре се ту же ног у овом 
по ступ ку све док се ту же ни или ње гов пу но моћ ник не 
по ја ве пред овим су дом, или док Ор ган ста ра тељ ства 
не оба ве сти суд да му је по ста вио ста ра те ља.

2.П2. број 27/16 – Из Основ ног су да у Гор њем Ми
ла нов цу. 1705036

ОСНОВ НИ СУД У ЗА ЈЕ ЧА РУ

Основ ни суд у За је ча ру, и то су ди ја Жи ви ца Ђор ђе
вић као пред сед ник ве ћа, у прав ној ства ри ту жи о ца Иго
ра Ми тро вић из За је ча ра, чи ји је пу но моћ ник адв. Гра мић 
Не бој ша из За је ча ра, про тив ту же не Је ле не Би зма ре вић, 
на не по зна тој адре си, ра ди вр ше ња ро ди тељ ског пра ва, 
до но си 25. ја ну а ра 2017. го ди не, сле де ћи оглас.

Осно ви суд у За је ча ру је по ту жби Иго ра Ми тро
вић из За је ча ра, ра ди вр ше ња ро ди тељ ског пра ва, ре
ше њем по ста вио при вре ме ног за ступ ни ка ту же ној 
Је ле ни Би зма ре вић, на не по зна тој адре си, адво ка та Ве
сну Жив ко вић из За је ча ра, са ли сте адво ка та Адво кат
ске ко мо ре За је чар.

17П2. број 29/17 – Из Основ ног су да у За је ча ру.
 1702145

ОСНОВ НИ СУД У КИ КИН ДИ

Основ ни суд у Ки кин ди, по су ди ји Де ја ни Ћоп ков 
Вен цел, у ван пар нич ном по ступ ку, по ту жби ту жи о ца, 
Ко мер ци јал на бан ка АД Бе о град, Фи ли ја ла Ки кин
да, ко ју за сту па пу но моћ ник Здрав ко Ту бин, адво кат 
из Ки кин де, про тив ту же не Ма ри је Ши фер, ЈМБГ 
3004940845013, са не по зна том адре сом пре би ва ли шта, 
ра ди из да ва ња плат ног на ло га, на осно ву члана 6. За
ко на о ван пар нич ном по ступ ку у ве зи чла на 81 За ко на 
о пар нич ном по ступ ку, до нео је 21. де цем бра 2016. го
ди не ре ше ње.

Ту же ној Ма ри ји Ши фер, ЈМБГ 3004940845013, са 
не по зна том адре сом пре би ва ли шта, по ста вља се при
вре ме ни за ступ ник у ван пар нич ном по ступ ку ко ји се 
во ди пред овим су дом под бро јем 1. Пл 67/15 по ту жби 
ту жи о ца Ко мер ци јал на бан ка АД Бе о град, Фи ли ја ла 
Ки кин да.

За при вре ме ног за ступ ни ка ту же ној по ста вља се 
Дра го мир Пу дар, адво кат из Ки кин де са овла шће њем 
да до окон ча ња по ступ ка пред у зи ма све нео п ход не ме
ре ра ди за шти те ње го вих пра ва и ин те ре са.

При вре ме ни за ступ ник ће пред у зи ма ти рад ње у 
по ступ ку до окон ча ња по ступ ка или док се стран ка, ње
гов за кон ски за ступ ник или пу но моћ ник не по ја ви пред 
су дом. Про тив овог ре ше ња ни је до зво ље на жал ба.

1.Пл. број 67/15 – Из Основ ног су да у Ки кин ди.
 1704556

ОСНОВ НИ СУД У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

I За кон ској на след ни ци пок. Јо ва но вић Жи вот, 
ћер ки Јо ва но вић Гор да ни из Кра гу јев ца, Љу бић ска 21, 
са не по зна тим бо ра ви штем у ино стран ству, од ре ђу
је се при вре ме ни за ступ ник на осно ву од ре да ба чла на 
81. став 2. тач ка 5. ЗППа, ко ји ће за сту па ти ин те ре се 
за кон ске на след ни це у по ступ ку рас пра вља ња за о став
шти не иза смр ти пок. Јо ва но вић Жи во те, бив. из Кра гу
јев ца, ко ји се во ди пред Основ ним су дом у Кра гу јев цу 
у пред ме ту 1О број 2605/14.

II – За при вре ме ног за ступ ни ка од ре ђу је се адв. 
Бри ги та Ба та ве љић из Кра гу јев ца.

III – При вре ме ни за ступ ник вр ши ће сва пра ва и 
ду жно сти у име и за ра чун за кон ске на след ни це, све 
док се за кон ска на след ни ца или њен пу но моћ ник не 
по ја ве пред су дом, од но сно ор ган ста ра тељ ства не оба
ве сти суд да је по ста вио ста ра о ца за по се бан слу чај.

1О број 2605/14 – Из Основ ног су да у Кра гу јев цу.
 1704513

За кон ској на след ни ци пок. Јо ва но вић Жи во те, 
ћер ки Де ми ров Ве ри из Кра гу јев ца, Љу бић ска 21, са 
не по зна тим бо ра ви штем у ино стран ству, од ре ђу је се 

при вре ме ни за ступ ник на осно ву од ре да ба члана 81. 
став 2. тачка 5. ЗППа, ко ји ће за сту па ти ин те ре се за
кон ске на след ни це у по ступ ку рас пра вља ња за о став
шти не иза смр ти пок. Јо ва но вић Жи во те, бив. из Кра гу
јев ца, ко ји се во ди пред Основ ним су дом у Кра гу јев цу 
у пред ме ту 1О2605/14.

За при вре ме ног за ступ ни ка од ре ђу је се адв. Ми
лош Илић из Кра гу јев ца.

Привремени за ступ ник вр ши ће сва пра ва и ду жно
сти у име и за ра чун за кон ске на след ни це, све док се за
кон ска на след ни ца или њен пу но моћ ник не појаве пред 
су дом, односно орган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да 
је по ста вио ста ра о ца за по се бан слу чај.

1О. број 2605/14 – Из Основ ног су да у Кра гу јев цу.
 1704514

ОСНОВ НИ СУД У КРА ЉЕ ВУ,  
СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА У ВР ЊАЧ КОЈ БА ЊИ

Пред Основ ни су дом у Кра ље ву, Суд ска је ди ни ца 
у Вр њач кој Ба њи, у то ку је по сту пак по ту жби ту жи о ца 
Ми лун ке Стје па но вић из Вр њач ке Ба ње, ко ју за сту па 
пу но моћ ник Ми лан Ву чић адво кат из Вр њач ке Ба ње, 
про тив ту же ни ка Пе ре Стје па но ви ћа, чи је је пре би ва
ли ште и бо ра ви ште не по зна то, ра ди раз во да бра ка.

Ту же ном Пе ри Стје па но ви ћу, са не по зна тим бо ра
ви штем, по ста вља се за при вре ме ног за ступ ни ка адв. 
Ми лош Че кић из Вр њач ке Ба ње.

При вре ме ни за ступ ник у по ступ ку има сва пра ва 
и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка и пред у зи ма ће рад ње 
у по ступ ку све док се стран ка, њен за кон ски за ступ ник 
или пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, или док ор ган 
ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра о ца.

I 19 П2. број 530/16 – Из Основ ног су да у Кра ље ву, 
Суд ска је ди ни ца у Вр њач кој Ба њи. 1704489

ОСНОВ НИ СУД У КРУ ШЕВ ЦУ,  
СУД СКА ЈЕ ДИ НИ ЦА У ВАР ВА РИНУ

Осно ви суд у Кру шев цу, Суд ска је ди ни ца у Вар ва
ри ну, су ди ја Див на Сто шић, у пред ме ту пред ла га ча Ра
цић Ни ко ле из Ћи ћев ца, про тив про тив ни ка пред ла га ча 
Пе тро вић Пер си де из Бе о гра да, ра ди по ку ша ја по рав
на ња, ван ро чи шта, до нео је 29. но вем бра 2016. го ди не, 
сле де ћи оглас.

Ре ше њем овог су да 2Р3 број 692/16 од 29. но вем
бра 2016. го ди не, а на осно ву чл. 81. и 82. ЗППа, а све 
у ве зи чла на 30. За ко на о ван пар нич ном по ступ ку, по
ста вљен је адво кат Ка та ри на Сто ја но вић из Кру шев ца, 
за при вре ме ног за ступ ни ка за про тив ни ка пред ла га ча 
Пе тро вић Пер си ду из Бе о гра да, ко ји не ма пу но моћ ни
ка, а на ла зи се на не по зна тој адре си, а до ста вља ње се 
ни је мо гло из вр ши ти, ра ди по ку ша ја по рав на ња. Истим 
ре ше њем од ре ђе но је да ће при вре ме ни за ступ ник за
сту па ти изв. про тив ни ка пред ла га ча, све док се про тив
ник пред ла га ча, ње гов за кон ски за ступ ник, пу но моћ
ник не по ја ве пред су дом, или пак ор ган ста ра тељ ства 
не оба ве сти суд да је про тив ни ку пред ла га ча по ста вио 
ста ра о ца.

Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку РС” и 
пре ко огла сне та бле су да.

IР3 број 692/16 – Из Основ ног суда у Кру шев цу, 
Суд ска је ди ни ца у Вар ва ри ну. 1705239

Основ ни суд у Кру шев цу, Суд ска је ди ни ца у Вар
ва ри ну, као пар нич ни, су ди ја Мир ја на Па вић, као су
ди ја по је ди нац, у спо ру ту жи ље Мар ко вић Жи ва не из 
Ћу при је, Це тињ ска 61/13, про тив ту же ни ка Ми о дра га 
Пе ји ћа из Гор њег Ка ту на, са да на не по зна тој адре си у 
Швед ској, ра ди утвр ђи ва ња пра ва сво ји не, на осно ву 
од ред бе чла на 81. став 1. тач ка 5. За ко на о пар нич ном 
по ступ ку, ре ше њем I4 П. број 2503/16 од 14. де цем бра 
2016. го ди не, по ста вио је ту же ни ку при вре ме ног за
ступ ни ка адво ка та Да ни је лу До лић из Вар ва ри на, ко ја 
ће га за сту па ти у овој пар ни ци све док се ту же ник, ње
гов за кон ски за ступ ник или пу но моћ ник не по ја ве пред 
су дом.

I4 П. број 2503/16 – Из основ ног су да у Кру шев цу, 
Суд ска је ди ни ца у Вар ва ри ну. 1705240

ОСНОВ НИ СУД У ЛА ЗА РЕВ ЦУ

Ту же ној Ан ге ли ни Мар ко вић из Ла за рев ца, не по
зна тог бо ра ви шта, по ста вља се при вре ме ни за ступ ник 
за за сту па ње, адво кат Ду шан Бу ла то вић из Ла за рев ца, 
за по сту па ње у пар ни ци Пл. број 75/15 по ту жби ту жи
о ца „Ra if fe i sen Ban ka” ра ди ду га.

Пл. број 75/15 – Из Основ ног су да у Ла за рев цу.
 1704486

ОСНОВ НИ СУД У НО ВОМ СА ДУ

Основ ни суд у Но вом Са ду, су ди ја Ива на Јо си фо
вић, у прав ној ства ри ту жи о ца Ком па ни ја „Ду нав оси
гу ра ње”, а.д.о., Бе о град, ГФ Но ви Сад, Бу ле вар осло бо
ђе ња 3, ко га за сту па пу но моћ ни к Зо ран Бо жић, адво кат 
у Но вом Са ду, про тив ту же них Гро зде Бр кљач, ЈМБГ 
1912963116945, из Но вог Са да, са да на не по зна тој 
адре си и Ми ло ша Ми ли ће ви ћа ЈМБГ 2912980850060, 
из Сеч ња, са да на не по зна тој адре си, ра ди ре гре са, 2. 
де цем бра 2016. го ди не, до нео је оглас.

Основ ни суд у Но вом Са ду по ста вио по ста вио је 
при ме ном од ред ба ма чла на 81. став 2. тач ка 4. и чла на 
82. За ко на о пар нич ном по ступ ку при вре ме ног за ступ
ни ка ту же ни ма Гро зди Бр кљач, при ја вље ној на адре си 
Но ви Сад, Ду ша на Да ни ло ва 18, и Ми ло шу Ми ли ће ви
ћу при ја вље ном на адре си Се чањ, Вла да То ма но ви ћа 
37, а са да на не по зна тој адре си, у лич но сти Алек сан дра 
Гу ду ри ћа, адво ка та из Но вог Са да, ко ји ће за сту па ти 
ту же не у пар нич ном по ступ ку и шти ти ти њи хо ве ин
те ре се у пар ни ци ко ја се во ди пред Основ ном су дом у 
Но вом Са ду, посл. број П 3003/2016, ра ди ре гре се, све 
док се ту же ни, њи хо ви за кон ски за ступ ни ци или пу но
моћ ни ци не по ја ве пред су дом или док ор ган ста ра тељ
ства не оба ве сти суд да је по ста вио ста ра те ља.

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

П. број 3003/2016 – Из Основ ног су да у Но вом Са ду.
 1704478

ОСНОВ НИ СУД У НО ВОМ ПА ЗА РУ

Основ ни суд у Но вом Па за ру, су ди ја Енес Бај ро
вић, као пред сед ник ве ћа, у прав ној ства ри ту жи о ца 
Му а ме ра Ибра хи мо ви ћа из Но вог Па за ра, с. Лу ка ре, 
ко га за сту па пун. Се над Па ла мар, адво кат из Но вог Па
за ра, про тив ту же не An gel la Pe da tel la, не по зна те адре
се, 30. ја ну ара 2017. го ди не, до нео је оглас.

Ре ше њем Основ ног су да у Но вом Па за ру 7 П2. 
број 1303/16 од 30. ја ну а ра 2017. го ди не на осно ву чла
на 81. став 2. тачка 4. ЗППа, по ста вљен је адво кат Де
нис Му рић из Но вог Па за ра за при вре ме ног за ступ ни ка 
ту же ној An gel la Pe da tel la, са да на не по зна тој адре си, а 
у пар ни ци ко ја се во ди код овог су да по ту жби ту жи о ца 
Му а ме ра Ибра хи мо ви ћа из Но вог Па за ра, ра ди раз во
да бра ка.

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

Овај оглас об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије” и пре ко огла сне та бле су да.

7 П2. број 1303/16 – Из Основ ног су да у Но вом 
Па за ру. 1704506

Основ ни суд у Но вом Па за ру, као пар нич ни, по 
су ди ји Идри зу Му де ри зо ви ћу, као су ди ја по је ди нац, у 
прав ној ства ри ту жи о ца Оме ро вић Ха ри са из Н. Па
за ра, Прибојска 73, ко га за сту па пу но моћ ник Ни ко лов 
Жељко, адвокат из Но вог Па за ра, про тив ту же не Na stas 
Ali na iz R. Moldavije, са да на не по зна тој адре си, ра ди 
раз во да бра ка, да на, 30.01.2017. го ди не донеo је оглас

Ре ше њем 28 П.2. брoj 77/17 од 30. јануара 2017. 
године, на осно ву члана 81. став 1. тачка 5. ЗППа по
ста вљен је адво кат Пло јо вић Ре шад, из Но вог Па за ра, 
за при вре ме ног за ступ ни ка ту же ној Na stas Ali na из Р. 
Молдавије непознатe адресe.

При вре ме ни за ступ ник ће у овој пар ни ци вр ши ти 
сва пра ва и ду жно сти за кон ског за ступ ни ка све док се 
ту же на или њен пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, или 
док ор ган ста ра тељ ства не по ста ви стараоца ту же ној.

28 П.2. број 77/17 – Из Основ ног су да у Но вом 
Па за ру. 1704527

ОСНОВ НИ СУД У ПРИ ЈЕ ПО ЉУ

Основ ни суд у При је по љу, пред сед ник ве ћа – су
ди ја Зо ран Ду кић, је ре ше њем 4П2. број 6/2017 од 26. 
јануара 2017. го ди не, по ту жби ту жи о ца Рман дић Не
бој ше из Иве зи ћа код При је по ља, ко га за сту па адво кат 
Го ран Ра јић из При је по ља, про тив ту же не Бе гам гул 
Рман дић из Кур ган та бе, тре нут но не по зна тог пре би ва
ли шта и бо ра ви шта, ра ди раз во да бра ка, за при вре ме
ног за ступ ни ка по ста вља се адво кат Ми ли ца Шљу кић 
Пан то вић из При је по ља, ко ја ће у име ту же ни ка пред у
зи ма ти све пар нич не рад ње, све док се стран ка не по ја
ви пред су дом или док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти 
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суд да је по ста вио ста ра те ља, а у скла ду са овла шће њи
ма из чла на 81. став 2. тач ка 4. ЗПП. 

4 П2. број 6/2017 – Из Основ ног су да у При је по љу.
 1704479

ОСНОВ НИ СУД СУР ДУ ЛИ ЦА

Основ ни суд у Сур ду ли ци, по пред ло гу мал. ту жи
о ца Ме ди не Де ми ро вић из Сур ду ли це, Но во На се ље, 
ко ју за сту па за кон ски за ступ ник отац Ју мер Де ми ро вић 
из Сур ду ли це, у сми слу од ред бе 83. у ве зи са чланом 
81. став 1. и став 2. тачка 4. За ко на о пар нич ном по
ступ ку, об ја вљу је да је ре ше њем П. 2 број 455/2016 од 
17. ја ну а ра 2017. го ди не ту же ној Ди ја ни Ја ша ре вић из 
Кру шев ца, на не по зна тој адре си бо рав ка, по ста вљен 
при вре ме ни за ступ ник адво ка т Ва лен ти на Сто јиљ ко
вић из Сур ду ли це.

По ста вље ни при вре ме ни за ступ ник ду жан је да 
шти ти пра ва и ин те ре се ту же ној Ди ја ни Ја ша ре вић, 
док се ту же ни или њи хов пу но моћ ник не по ја ве пред 
су дом.

1. П. 2 број 455/16 – Из Основ ног су да у Сур ду ли ци.
 1705025

Основ ни суд у Сур ду ли ци, по пред ло гу ту жи о ца 
Еди Му ста фи ћа из Сур ду ли це, До ња Ром ска ма ха ла, 
у сми слу од ред бе 83. у ве зи са чла ном 81. ст. 1. и 2. 
тач ка 4. За ко на о пар нич ном по ступ ку об ја вљу је да је 
ре ше њем П. 2 бр. 443/2016 од 17. ја ну а ра 2017. го ди не 
ту же ној Су ни ти Му ста фић из Сур ду ли це, До ња Ром ска 
ма ха ла б.б., на не по зна тој адре си бо рав ка по ста вљен 
при вре ме ни за ступ ник у ли цу адво ка та Дра га на Ан ти
ћа из Сур ду ли це.

По ста вље ни при вре ме ни за ступ ник ду жан је да 
шти ти пра ва и ин те ре се ту же ној Су ни ти Му ста фић, док 
се ту же на или њен пу но моћ ник не по ја ве пред су дом.

1П 2. број 443/2016 – Из Основ ног су да у Сур ду ли ци.
 1705027

ОСНОВ НИ СУД У СЈЕ НИ ЦИ 

Основ ни суд у Сје ни ци, су ди ја Са ми ра Чен гић, 
по сту па ју ћи у пар ни ци ту жи о ца Му јо вић Ел ве ди на из 
Кр ћа, Сје ни ца, ко га заст у па пу но моћ ник Зе хли ја Кур то
вић, адв. из Сје ни це, про тив ту же не Bo ne va Ba le va Fi da
na iz Бу гар ске, ко ја се на ла зи на не по зна тој адре си, ра ди 
раз во да бра ка, 23. де цем бра 2016. го ди не, из да је оглас.

Ре ше њем овог су да П2. број7/17 од 1. фе бру а ра 
2017. године, ту же ној Bo ne va Ba le va Fi da na iz Бу гар
ске, на не по зна тој адре си , по ста вљен је при вре ме ни 
за ступ ник адв. Па пић Ел ма из Сје ни це, ко ји ће ту же ног 
за сту па ти све док се она или њен пу но моћ ник не по ја ве 
пред су дом или док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд 
да је по ста вио ста ра о ца. 

П2. Број 4/17 – Из Основ ног су да у Сје ни ци.
 1705024

ПРИ ВРЕД НИ СУД У БЕ О ГРА ДУ

При вред ни суд у Бе о гра ду, у пред ме ту 2 Ст. 
217/2016, 27. ја ну а ра 2017. го ди не, до нео је ре ше ње

Од ре ђу је се по ве ри лач ко ро чи ште на ко ме ће се 
рас пра вља ти о из ве шта ју о еко ном скофи нан сиј ском 
по ло жа ју сте чај ног ду жни ка „Фит нес сту дио фи зио 
цен тар БГ” д.о.о. у сте ча ју из Бе о гра да, Шпан ских бо
ра ца 3, за 14. фе бру ар 2017. го ди не у 9,30 ча со ва, а ко је 
ће се одр жа ти у При вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри
ко ва 2, суд ни ца број 133, спрат I.

2 Ст. број 217/2016 – Из При вред ног су да у Бе о
гра ду. 1704488

При вред ни суд у Бе о гра ду у по ступ ку сте ча ја 
над сте чај ним ду жни ком Дру штво за уго сти тељ ство 
и услу ге „Ми ти ко СРЛ” д.о.о. у сте ча ју из Бе о гра да, 
Омла дин ских бри га да 39а, ма тич ни број 20950676, 
ПИБ 108197972, ван ро чи шта 16. јануара 2017. го ди не, 
до нео је сле де ће ре ше ње.

I Об у ста вља се сте чај ни по сту пак над сте чај ним 
ду жни ком Дру штво за уго сти тељ ство и услу ге „Ми
ти ко СРЛ” д.о.о. у сте ча ју из Бе о гра да, Омла дин ских 
бри га да 39а, ма тич ни број 20950676, ПИБ 108197972.

II На ла же се сте чај ном управ ни ку да уга си те ку ћи 
ра чун сте чај ног ду жни ка број 20523649658 ко ји се во
ди код Ко мер ци јал не бан ке ад Бе о град.

III Раз ре ша ва се ду жно сти сте чај ног управ ни ка 
Оде та Ми ле нов из Бе о гра да.

IV Ово ре ше ње би ће об ја вље но у „Слу жбе ном гла
сни ку Републике Србије” и на огла сној та бли При вред
ног су да у Бе о гра ду.

9. Ст. број 170/16 – Из При вред ног су да у Бе о гра ду.
 1704491

Од ре ђу је се до пун ско ис пит но ро чи ште за Здрав
стве ном уста но вом – апо те ка „Phar ma cia SY” у сте ча
ју Бе о град, Омла дин ских бри га да 100, ма тич ни број 
17673424, ПИБ 104674513, ко је ће се одр жа ти 23. фе
бру а ра 2017. го ди не, са по чет ком у 11,30 ча со ва, у При
вред ном су ду у Бе о гра ду, суд ни ца број 130, на пр вом 
спра ту.

Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште над ду жни ком 
Здрав стве ном уста но вом – апо те ка „Phar ma cia SY” у 
сте ча ју Бе о град, Омла дин ских бри га да 100, на ко ме се:

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

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

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

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

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

 За вр шно ро чи ште ће се одр жа ти 7. мар та 2017. го
ди не 11,00 ча со ва, у При вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма
са ри ко ва 2, суд ни ца 130/I.

6 Ст. број 124/2016 – Из При вред ног су да у Бе о
гра ду. 1704476

При вред ни суд у Бе о гра ду је ре ше њем 9Ст. 
2788/2011 од 18. јануара 2017. године у по ступ ку сте ча
ја над сте чај ним ду жни ком Пред у зе ће за ин же ње ринг, 
кон сал тинг и про јек то ва ње ,,Pre vem” д.о.о., у сте ча ју, 
из Бе о гра да, Ше сте лич ке ди ви зи је 80, ма тич ни број 
06672914, ПИБ 100174313. до нео сле де ће ре ше ње.

I Усва ја се за вр шни ра чун и за вр шни из ве штај сте
чај ног управ ни ка сте чај ног ду жни ка Пред у зе ће за ин же
ње ринг, кон сал тинг и про јек то ва ње ,,Pre vem” д.о.о. у сте
ча ју, из Бе о гра да, Ше сте лич ке ди ви зи је 80, ма тич ни број 
06672914, ПИБ 100174313. од 27. јануара 2016. го ди не. 

II По тра жи ва ња сте чај ног ду жни ка пре ма ду жни
ци ма:

,,Да да по глед” д.о.о. у ли кви да ци ји, Бе о град, Ше
сте лич ке ди ви зи је 80, ма тич ни број 20699094, ПИБ 
106883801, на осно ву пра во сна жне и из вр шне Пре су
де При вред ног су да у Бе о гра ду број П6226/2013 од 11. 
фебруара 2014. го ди не, и ре ше ња о из вр ше њу При вред
ног су да у Бе о гра ду бр. И1442/2014 од 4. јуна 2014. го
ди не, ду гу је у ви си ни глав ног ду га 4.485.000,00 ди на ра 
са за кон ском за те зном ка ма том од 12.08.2013. го ди не па 
до ис пла те: из нос од 171.675,00 ди на ра на име тро шко
ва пар нич ког по ступ ка; из нос од 122.000,00 ди на ра на 
име тро шко ва из вр ше ног по ступ ка.

Илић Ми лош из Бе о гра да, Ва ја ра Жи во ји на Лу ки
ћа 7, по ре ше њу о из вр ше њу Пр вог основ ног су да у Бе
о гра ду бр. 3ИВ2973/2013 од 25. априла 2013. го ди не, 
ду гу је у ви си ни глав ног ду га 131.701,25 ди на ра са за
кон ском за те зном ка ма том и то: из нос од 5.302,08 ди на
ра са за кон ском за те зном ка ма том од 31. јануара 2008. 
го ди не као да на до спе ло сти, па до ко нач не ис пла те; из
нос од 1.509,01 ди на ра са за кон ском за те зном ка ма том 
од да на 26. марта 2008. године као да на до спе ло сти, 
па до ко нач не ис пла те; из нос од 2.289,36 ди на ра са за
кон ском за те зном ка ма том од да на 30. децембра 2008. 
го ди не као да на до спе ло сти, па до ко нач не ис пла те; из
нос од 125.091,80 ди на ра са за кон ском за те зном ка ма
том од 1. фебруара 2012. го ди не као да на до спе ло сти, 
па до ко нач не ис пла те; на из нос од 18.440,00 ди на ра на 
име тро шко ва из вр ше ња по од лу ци су да.

Ми ло ва но вић Ве ли бор из Бе о гра да, Ше сте лич ке 
ди ви зи је 80, по ре ше њу о из вр ше њу Пр вог основ ног 
су да у Бе о гра ду бр. 4ИИВ81/2013 од 23. септембра 
2013. го ди не, ду гу је у из но су глав ног ду га 31.000,00 
ди на ра са за кон ском за те зном ка ма том и то: из нос од 
21.808,01 ди на ра са за кон ском за те зном ка ма том од да
на 22. јула 2009. године као да на до спе ло сти, па до ко
нач не ис пла те; из нос од 5.375,66 ди на ра са за кон ском 
за те зном ка ма том од 14. октобра 2009. го ди не као да на 
до спе ло сти, па до ко нач не ис пла те; из нос од 4.134,38 
ди на ра са за кон ском за те зном ка ма том од 6. новембра 
2009. го ди не као да на до спе ло сти, па до ко нач не ис пла
те; на из нос од 9.140,00 ди на ра на име тро шко ва из вр
ше ња по од лу ци су да.

Пре но се се на по ве ри о це сте чај ног ду жни ка сра
змер но њи хо вим утвр ђе ним по тра жи ва њи ма у скла ду 
са За кључ ком о утвр ђе ним по тра жи ва њи ма сте чај ног 

су ди је од 6. септембра 2012. го ди не, Ре ше њем о де ли
мич ној де о би де об не ма се од 5. децембра 2014. го ди не 
пра во сна жно 23. децембра 2014. го ди не и ре ше њем о 
глав ној де о би де об не ма се од 16. априла 2015. го ди не 
пра во сна жно 4. маја 2015. го ди не на сле де ћи на чин:

ЈКП ,,Ме ди а на” Ниш, Мра мор ска 10 Ниш, из нос 
од 42.748,98 ди на ра, као по ве ри о цу III ис плат ног ре да.

ЈП Ди рек ци ја за из град њу гра да Ни ша, 7. Ју ли, 
Ниш, из нос од 498.073,38 ди на ра, као по ве ри о цу III ис
плат ног ре да.

Ра ди о ди фу зна уста но ва ра дио те ле ви зи ја Ср би ја, 
Та ков ска 10, Бе о град, из нос од 4.677,37 ди на ра, као по
ве ри о цу III ис плат ног ре да.

,,Hi po Al peAdriaBank”a.d. Be o grad, Бу ле вар Ми
хај ла Пу пи на .6, Бе о град, из нос од 45.652.760, 02 ди на
ра, као по ве ри о цу III ис плат ног ре да.

,,HI PO Al peAdriaBank”a.d. Be o grad, Бу ле вар Ми
хај ла Пу пи на 6, Бе о град, из нос од 4.235.357, 13 ди на ра, 
као по ве ри о цу III ис плат ног ре да.

РС, град Бе о град град ско јав но пра во бра ни ла штво 
(бр. И1224/12), Тиршова 3, из нос од 81.915,31, ди на ра, 
као по ве ри о цу III ис плат ног ре да.

Мин про д.о.о., Зма је вач ка 14/20, Бе о град, из нос 
од 87.464, 44 ди на ра, као по ве ри о цу III ис плат ног ре да.

III За кљу чу је се по сту пак сте ча ја над сте чај ним 
ду жни ком Пред у зе ће за ин же ње ринг, кон сал тинг и про
јек то ва ње ,,Pre vem” д.о.о. у сте ча ју, из Бе о гра да, Ше
сте лич ке ди ви зи је 80, ма тич ни број 06672914, ПИБ 
100174313. 

IV На ла же се Аген ци ји за при вред не ре ги стре из 
Бе о гра да, да из вр ши бри са ње сте чај ног ду жни ка. 

V На ла же се Ми ни стар ству фи нан си ја По ре ска 
упра ва Бе о град, да из вр ши бри са ње сте чај ног ду жни ка 
из сво је еви ден ци је ПИБ 100174313.

VI На ла же се Ре пу блич ком за во ду за ста ти сти ку да 
бри ше из сво је еви ден ци је сте чај ног ду жни ка са ма тич
ним бро јем 06672914, ПИБ 100174313.

VII На ла же се сте чај ном управ ни ку да уга си те
ку ћи ра чун сте чај ног ду жни ка ,,Pre vem” д.о.о. у сте
ча ју, из Бе о гра да, Ше сте лич ке ди ви зи је 80, број 205
17550007 ко ји се во ди код Ко мер ци јал не бан ке а.д. 
Бе о град, фи ли ја ла Мла де но вац, a евен ту ал но рас по ло
жи ва сред ства на ра чу ну пре не се на ра чун суд ског де
по зи та број 84029880202.

VI II По пра во сна жно сти овог ре ше ња, и по из ве
шта ју сте чај ног управ ни ка уз до ста ву уни ште них пе ча
та сте чај ног ду жни ка, суд ће до не ти по себ но ре ше ње о 
раз ре ше њу ду жно сти сте чај ног управ ни ка Ми ло ше вић 
Дра го сла ва.

IX Ре ше ње ће би ти об ја вље но на огла сној та бли 
су да.

9. Ст. број 2788/2011 – Из При вред ног су да у Бе о
гра ду. 1705116

I Усва ја се пред лог пред ла га ча Пред у зе ће за про
из вод њу и про мет Да мја но вић д.о.о. у сте ча ју, Мла де
но вац, Кра ља Пе тра Пр вог 64, ма тич ни број 07505957, 
ПИБ: 101480915 за спро во ђе ње сте чај ног по ступ ка над 
ду жни ком Пред у зе ће за мар ке тинг и спорт ске де лат
но сти БГ Спорт ски цен тар Ко ви ло во д.о.о., Бе о град, 
Зре ња нин ски пут 170, ма тич ни број 17614126, ПИБ 
103599489.

II Отва ра се сте чај ни по сту пак над сте чај ним 
ду жни ком Пред у зе ће за мар ке тинг и спорт ске де лат
но сти БГ Спорт ски цен тар Ко ви ло во д.о.о., Бе о град, 
Зре ња нин ски пут 170, ма тич ни број 17614126, ПИБ 
103599489.

III Сте чај ни раз лог је трај ни ја не спо соб ност пла ћа ња. 
IV Раз ре ша ва се при вре ме ни сте чај ни управ ник 

Но вак Ста јић, из Бе о гра да, Ми роч ка 2.
V Име ну је се за сте чај ног управ ни ка Но вак Ста

јић, из Бе о гра да, Ми роч ка 2.
VI Уки да ју се ме ре обез бе ђе ња од ре ђе не Ре ше њем 

При вред ног су да у Бе о гра ду 3 Ст. 297/2016 од 20. де
цем бра 2016. го ди не.

VII По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 120 да на 
од да на об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу сте чај ног по
ступ ка у „Слу жбе ном гла сни ку РС”, при ја ве При вред
ном су ду у Бе о гра ду сво ја обез бе ђе на и нео бе збе ђе на 
по тра жи ва ња пре ма сте чај ном ду жни ку, пи сме ном при
ја вом, под не том у два при мер ка, са при ло же ним до ка
зи ма о осно ва но сти по тра жи ва ња. 

VI II По зи ва ју се ду жни ци сте чај ног ду жни ка, да 
од мах ис пу не сво је оба ве зе пре ма сте чај ном ду жни ку.

IX Пр во по ве ри лач ко ро чи ште на ко ме ће се рас
пра вља ти о из ве шта ју о еко ном скофи нан сиј ском по
ло жа ју сте чај ног ду жни ка од ре ђу је се за 27. фе бру а ра 
2017. го ди не у 11,00 ча со ва, ко је ће се одр жа ти у При
вред ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца број 
326, спрат III.
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X Ис пит но ро чи ште за ка зу је се за 29. ју на 2017. 

го ди не у 11,00 ча со ва, ко је ће се одр жа ти у При вред
ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва 2, суд ни ца број 326, 
спрат III.

XI Ре ше ње je об ја вље но на огла сној та бли су да да
на 27. ја ну а ра 2017. го ди не.

3 Ст. број 297/2016 – Из При вред ног суда у Бе о
гра ду. 1705249

При вред ни суд у Бе о гра ду у пред ме ту 6. П. 
5613/2016 на осно ву чла на 81. став 2. тач ка 4. За ко на 
о пар нич ном по ступ ку по ту жби ту жи о ца Hol ding si
stem „Jan ko Li sjak” a.d. Be o grad у сте ча ју, За ге Ма ли вук 
1 поставља туженом Пред у зе ће за тр го ви ну, ту ри зам и 
услу ге „Obiz”, д.о.о. Ов ча, Сиб нич ка 10 при вре ме ног 
за ступ ни ка адво ка та Сла ви цу То ма ше вић из Бе о гра да, 
Бу ле вар кра ља Алек сан дра 99, с тим да при вре ме ни за
ступ ник за сту па ту же ног у по ступ ку све док се ту же ни 
или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом.

Посл. број 6П 5613/2016 – Из При вред ног су да у 
Бе о гра ду. 1705241

При вред ни суд у Бе о гра ду, ре ше њем 6. Ст. 
110/2016 од 23.1.2017. го ди не, усво јио је пред лог 
пред ла га ча „Ban ca in te sa” а. д. Бе о град, Ми лен ти
ја По по ви ћа 7б за по кре та ње сте чај ног по ступ ка над 
Пред у зе ће за про из вод њу, тр го ви ну и услу ге W.E.G. 
Teh no logy d.o.o. из Бе о гра да, Са ра јев ска 57, ма тич ни 
број 17333399, ПИБ 100392972.

Отва ра се по сту пак сте ча ја над сте чај ним ду жни
ком Пред у зе ће за про из вод њу, тр го ви ну и ус лу ге Пред
у зе ће за про из вод њу, тр го ви ну и услу ге W.E.G. teh no
logy d.o.o. из Бе о гра да, Са ра јев ска 57, ма тич ни број 
17333399, ПИБ 100392972.

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

За сте чај ног управ ни ка име ну је се Зво ни мир Ми
ле тић из Мла де нов ца, Бе о град.

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

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

Од ре ђу је се пр во по ве ри лач ко ро чи ште на ко ме ће 
се рас пра вља ти о из ве шта ју о еко ном скофи нан сиј ском 
по ло жа ју сте чај ног ду жни ка за 24. фе бру ар 2017. го ди не 
у 11,00 ча со ва, а ко је ће се одр жа ти у При вред ном су ду 
у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва број 2, суд ни ца 100, спрат I.

Од ре ђу је се ис пит но ро чи ште за 31. март 2017. 
го ди не у 11,00 ча со ва, ко је ће се одр жа ти у При вред
ном су ду у Бе о гра ду, Ма са ри ко ва број 2, суд ни ца 100, 
спрат I.

Оглас о отва ра њу по ступ ка сте ча ја над сте чај ним 
ду жни ком би ће об ја вљен на огла сној та бли Су да 23. ја
ну а ра 2017. го ди не.

Посл. број 6 Ст. 110/2016 – Из При вред ног су да у 
Бе о гра ду. 1705242

У по ступ ку сте ча ја број 2. Ст. 58/2016 над сте чај
ним ду жни ком Абер ми ДОО – у сте ча ју из Бе о гра ду, 
Бу ле вар Вој во де Ми ши ћа 12, При вред ни суд у Бе о гра
ду 26. ја ну а ра 2016. го ди не до нео је ре ше ње:

I За кљу чу је се по сту пак сте ча ја над сте чај ним 
ду жни ком Абер ми ДОО– у сте ча ју из Бе о гра да, Бу ле
вар вој во де Ми ши ћа 12, ма тич ни број 20689676, ПИБ 
106833534.

II На ла же се Аген ци ји за при вред не ре ги стре из 
Бе о гра да да из вр ши бри са ње сте чај ног ду жни ка Абер
ми ДОО – ус те ча ју из Бе о гра да, Бу ле вар Вој во де Ми
ши ћа 12, ма тич ни број 20689676, ПИБ 106833534.

III На ла же се сте чај ном управ ни ку да уга си те ку ћи 
ра чун сте чај ног ду жни ка број 16045002256 ко ји се во
ди код Ban ca In te sa AD Бе о град.

IV На ла же се Ре пу блич ком за во ду за ста
ти сти ку да бри ше из сво је еви ден ци је сте чај
ног дужни ка са ма тич ним бро јем 20689676.  
V На ла же се По ре ској упра ви – фи ли ја ла Сав ски ве нац 
да уга си по ре ски иден ти фи ка ци о ни број сте чај ног ду
жни ка број 106833534.

VI По пра во сна жно сти овог ре ше ња и по до ста
ви уни ште них пе ча та сте чај ног ду жни ка, суд ће до не
ти по себ но ре ше ње о раз ре ше њу ду жно сти сте чај ног 
управ ни ка Дан ка Ми ми ћа.

VII Ре ше ње о за кљу че њу по ступ ка сте ча ја над сте
чај ним ду жни ком Абер ми ДОО – у сте ча ју из Бе о гра да, 
Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 12 об ја вље но је на огла сној 
та бли Су да да ном до но ше ња и би ће об ја вље но у „Слу
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

Посл. број 2 Ст. 58/2016 – Из При вред ног су да у 
Бе о гра ду. 1705243

ПРИ ВРЕД НИ СУД У ЗРЕ ЊА НИ НУ 

При вред ни суд у Зре ња ни ну, по су ди ји Сто иљ ков
ски Алек сан дру, као сте чај ном су ди ји, од лу чу ју ћи о 
пред ло гу за по кре та ње по ступ ка сте ча ја сте чај ног ду
жни ка B&B Eko com pany д.о.о. у сте ча ју из Ки кин де, 
мат. бр. 20553162, ПИБ 106194860, ко га за сту па сте
чај ни управ ник Ми лан Ни ће тин, на кон одр жа ног за вр
шног ро чи шта, да на 25. јануара 2017. године, до нео је и 
об ја вио сле де ће ре ше ње.

За кљу чу је се по сту пак сте ча ја над сте чај ним ду
жни ком B&B Eko com pany д.о.о. у сте ча ју из Ки кин де, 
мат. бр. 20553162, ПИБ 106194860.

На ла же се АПР да по пра во сна жно сти овог ре
ше ња из вр ши бри са ње сте чај ног ду жни ка B&B Eko 
com pany д.о.о. у сте ча ју из Ки кин де, мат. бр. 20553162, 
ПИБ 106194860 из ре ги стра при вред них су бје ка та.

Овла шћу је се сте чај ни управ ник да из из но са по
ло же ног де по зи та из ми ри на ста ле тро шко ве по ступ ка 
сте ча ја, од но сно да по на ми ре њу на ста лих трошкова 
по ступ ка из пре о ста лог из но са ис пла ти се би на гра ду, а 
по из вр ше ним ис пла та ма су ду до ста ви из ве штај.

2. Ст. број 20/2016 – Из При вред ног су да у Зре ња
ни ну. 1702172

При вред ни суд у Зре ња ни ну, по су ди ји Сто иљ
ков ски Алек сан дру, као сте чај ном су ди ји, од лу чу ју ћи о 
пред ло гу за по кре та ње по ступ ка сте ча ја сте чај ног ду
жни ка DOO SAX Ки кин да дру штво за тр го ви ну и обу ку 
во за ча – у сте ча ју, Бра ће Та тић 6, мат. бр. 08659460, ПИБ 
100510531, ко га за сту па сте чај ни управ ник Ми лан Ни ће
тин, на кон одр жа ног за вр шног ро чи шта, да на 25. ја ну а ра 
2017. го ди не, до нео је и об ја вио сле де ће ре ше ње.

За кљу чу је се по сту пак сте ча ја над сте чај ним 
ду жни ком DOO SAX Ки кин да дру штво за тр го ви
ну и обу ку во за ча – у сте ча ју, Бра ће Та тић 6, мат. бр. 
08659460, ПИБ 100510531.

На ла же се АПР да по пра во сна жно сти овог ре ше
ња из вр ши бри са ње сте чај ног ду жни ка DOO SAX Ки
кин да дру штво за тр го ви ну и обу ку во за ча – у сте ча ју, 
Бра ће Та тић 6, мат. бр. 08659460, ПИБ 100510531 из ре
ги стра при вред них су бје ка та.

Овла шћу је се сте чај ни управ ник да из из но са по
ло же ног де по зи та из ми ри на ста ле тро шко ве по ступ ка 
сте ча ја, од но сно да по на ми ре њу на ста лих трошкова 
по ступ ка из пре о ста лог из но са ис пла ти се би на гра ду, а 
по из вр ше ним ис пла та ма су ду до ста ви из ве штај.

Налаже се рачунополагачу суда да са картице 
депозита број 10690 на рачун Службеног гласника ис
плати износ од 3.412,00 динара на име трошкова обја
вљивања огласа. На рачун стечајног дужника број рач. 
31021613074 исплати износ од 16.049,00 динара на 
име трошкова стечајног поступка.

2 Ст. број 22/2016 – Из При вред ног су да у Зре ња ни ну.
 1702174

ПРИ ВРЕД НИ СУД У КРА ГУ ЈЕВ ЦУ

При вред ни суд у Кра гу јев цу, сте чај ни су ди ја Та тја
на То до ро вић, у по ступ ку сте ча ја над сте чај ном ма сом 
АД „Жи то млин”, Ја го ди на, Ри бар ска 42, ма тич ни број 
27002846, ПИБ 108761460, до нео је 20. ја ну а ра 2017. 
го ди не, ре ше ње.

Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште у сте чај ном по ступ
ку над сте чај ном ма сом АД „Жи то млин”, Ја го ди на, 
Ри бар ска 42, ма тич ни број 27002846, ПИБ 108761460, 
ко је ће се одр жа ти у При вред ном су ду у Кра гу јев цу, у 
суд ни ци 537/V, 21. фебруара 2017. го ди не, са по чет ком 
у 12,00 ча со ва.

На за вр шном ро чи шту рас пра вља ће се о: 
– за вр шном ра чу ну сте чај ног управ ни ка;
– ко нач ним зах те ви ма за ис пла ту на гра да и на кна

да тро шко ва;
– под не тим при мед ба ма на за вр шни ра чун или 

зах те ви ма за ис пла ту на гра да и на кна да;
– не рас по де ље ним де ло ви ма сте чај не ма се и дру

гим пи та њи ма од зна ча ја за бан крот ство сте чај ног ду
жни ка.

Ре ше ње о за вр шном ро чи шту об ја вљу је се на огла
сној та бли су да, као и у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли
ке Ср би је”.

2. Ст. број 31/2014 – Из При вред ног су да у Кра гу
јев цу. 1704485

При вред ни суд у Кра гу јев цу, сте чај ни су ди ја Та тја
на То до ро вић, у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни
ком При вред но дру штво за про из вод њу и про мет „Zu 
li ne” д.о.о. Ја го ди на, Вла ди ми ра Ву јо ви ћа 8/3, ма тич ни 
број 20331844, ПИБ 105164970, до нео је 20. ја ну а ра 
2017. го ди не  ре ше ње.

Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште у сте чај ном по ступ
ку над сте чај ним ду жни ком При вред но дру штво за про
из вод њу и про мет „ZU li ne” д.о.о. Ја го ди на, Вла ди ми ра 
Ву јо ви ћа 8/3, ма тич ни број 20331844, ПИБ 105164970, 
ко је ће се одр жа ти у При вред ном су ду у Кра гу јев цу, у 
суд ни ци 537/V, 21. фе бру а ра 2017. го ди не, са по чет ком 
у 11,30 ча со ва.

На за вр шном ро чи шту рас пра вља ће се о: 
– за вр шном ра чу ну сте чај ног управ ни ка;
– ко нач ним зах те ви ма за ис пла ту на гра да и на кна

да тро шко ва;
– под не тим при мед ба ма на за вр шни ра чун или 

зах те ви ма за ис пла ту 
– на гра да и  на кна да;
– не рас по де ље ним де ло ви ма сте чај не ма се и
– дру гим пи та њи ма од зна ча ја за бан крот ство сте

чај ног ду жни ка.
Ре ше ње о за вр шном ро чи шту об ја вљу је се на огла

сној та бли су да, као и у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли
ке Ср би је”.

2. Ст. број 45/2013 – Из При вред ног су да у Кра гу
јев цу. 1704487

При вред ни суд у Кра гу јев цу, сте чај ни су ди ја Та
тја на То до ро вић, ре ша ва ју ћи у сте чај ном по ступ ку над 
сте чај ним ду жни ком Дру штво за ди стри бу ци ју и про
из вод њу ра чу нар ске опре ме „Тime So lu ti ons” ДОО Кра
гу је вац, Ули ца Kарађорђева 19, ма тич ни број 20464755, 
ПИБ 105814460, до нео је 24. јуна 2016.го ди не ре ше ње

Од ре ђу је се за вр шно ро чи ште у сте чај ном по ступ
ку над сте чај ним ду жни ком Дру штво за ди стри бу ци
ју и про из вод њу ра чу нар ске опре ме „Тime So lu ti ons” 
ДОО Кра гу је вац, Ули ца Kарађорђева 19, ма тич ни број 
20464755, ПИБ 105814460, ко је ће се одр жа ти у При
вред ном су ду у Кра гу јев цу, у суд ни ци 537/V да на 21. 
фебруар 2017. го ди не, са по чет ком у 10,30 ча со ва. На 
за вр шном ро чи шту рас пра вља ће се о: 

– за вр шном ра чу ну сте чај ног управ ни ка;
– ко нач ним зах те ви ма за ис пла ту на гра да и на кна

да тро шко ва;
– под не тим при мед ба ма на за вр шни ра чун или 

зах те ви ма за ис пла ту на гра да и на кна да;
– не рас по де ље ним де ло ви ма сте чај не ма се и
– дру гим пи та њи ма од зна ча ја за бан крот ство сте

чај ног ду жни ка.
Ре ше ње о за вр шном ро чи шту об ја вљу је се на огла

сној та бли су да, као и у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли
ке Ср би је”.

2.Ст. број 24/2016 – Из При вред ног су да у Кра гу
јев цу. 1705247

ПРИ ВРЕД НИ СУД У КРА ЉЕ ВУ

Вр ши се ис прав ка огла са об ја вље ног у „Слу жбе
ном гла сни ку РС”, број 6 од 27. ја ну а ра 2017. го ди не 
ко ји се од но си на об ја ву ре ше ња При вред ног су да у 
Кра ље ву, Ст. број 23/15 од 9. ја ну а ра 2017. го ди не у де
лу ма тич ног бро ја и ПИБ, за Хе миј ску ин ду стри ју Жу
па а. д. у сте ча ју, та ко што уме сто МБ 17370880, ПИБ 
101248461, тре ба да сто ји: 

МБ 07194480, ПИБ 100259243. У оста лом де лу ог
лас оста је не про ме њен.

1. Ст. број 23/2015 – Из При вред ног су да у Кра ље ву.
 1705205

ПРИ ВРЕД НИ СУД У НО ВОМ СА ДУ 

При вред ни суд у Но вом Са ду, по су ди ји Вла ди сла
ву Кур те ку, у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним ду жни
ком Пер мит ДOO Но ви Сад, Па ри ске Ко му не 46, MБ 
20060344, ПИБ 103955313, по предлогy пред ла га ча 
Стечајна маса TOP Brands di stri bu tion Be o grad, Ви ли не 
во де б.б. чи ји је пу но моћ ник Ма тић Ј. Ми ло рад, адво
кат у Бе о гра ду, Ре сав ска 26а, 18. јанyара 2017. го ди не, 
до но си ре ше ње

Отва ра се сте чај ни по сту пак над ду жни ком Пер
мит ДОО Но ви Сад, Па ри ске ко му не 46, МБ 20060344, 
ПИБ 103955313, сте чај ни раз лог је трај ни ја не спо соб
ност пла ћа ња.

За сте чај ног управ ни ка се име ну је Ре ља Грос из 
Но вог Са да.

По зи ва ју се обез бе ђе ни и нео бе збе ђе ни по ве ри о ци 
да при ја ве сво ја по тра жи ва ња у ро ку од 30 да на од да на 
об ја вљи ва ња огла са у „Слу жбе ном гла сни ку Републике 
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Србије”, а нај ка сни је у ро ку од 120 да на под прет њом 
пре клу зи је, у два при мер ка са до ку ме н та ци јом, у скла
ду са чла ном 111. За ко на о сте ча ју.

На ла же се ду жни ци ма сте чај ног ду жни ка да без од
ла га ња из ми ре сво ја ду го ва ња пре ма сте чај ном ду жни ку.

Пр во по ве ри лач ко ро чи ште, ка да ћe се одр жа ти и 
Скуп шти на по ве ри ла ца се за ка зу је за 20. фе бру ар 2017. 
го ди не са по чет ком у 9,30 ча со ва, у овом су ду, Су тје ска 
3, при зе мље, суд ни ца број 7.

Ис пит но ро чи ште се за ка зу је за 20. фе бру ар 2017. 
го ди не, са по чет ком у 9,30 ча со ва, у овом су ду, Су тје ска 
3, при зе мље, суд ни ца број 7.

За вр шио ро чи ште се за ка зу је за 20. фе бру ар 2017. 
го ди не са по чет ком у 9,30 ча со ва, у овом су ду, Су тје
ска 3, при зе мље, суд ни ца број 7, уз оба ве зу сте чај ног 
управ ни ка да исто вре ме но са предлогом ли сте при зна
тих и оспо ре них по тра жи ва ња при пре ми и за вр шни из
ве штај и за вр шни ра чун.

1. Ст. број 29/2016 – Из При вред ног су да у Но вом 
Са ду. 1704492

При вред ни суд у Но вом Са ду, по су ди ји Сло бо дан
ки Ком шић, у по ступ ку сте ча ја над ду жни ком Stre am 
Energy d.o.o. – у сте ча ју, Пред у зе ће за про из вод њу и 
про мет елек трич не енер ги је, Но ви Сад, Но во сад ског 
сај ма 14/284, МБ 20754141, ПИБ 107200342, а по пред
ло гу пред ла га ча Сте ва на Вој но ви ћа, су вла сни ка и ди
рек то ра из Но вог Са да, Бал за ко ва 39 од 20. ок то бра 
2016. го ди не, до нео је да на 31. ја ну а ра 2017. го ди не 
ре ше ње.

Усва ја се за вр шни из ве штај и за вр шни ра чун сте
чај ног управ ни ка 13. ја ну а ра 2017. го ди не.

Утвр ђу је се ко нач на на кна да тро шко ва сте чај ног 
управ ни ка у из но су од 10.000,00 ди на ра.

За кљу чу је се сте чај ни по сту пак над сте чај ним 
ду жни ком Stre am Energy d.o.o. – у сте ча ју, Пред у зе
ће за про из вод њу и про мет елек трич не енер ги је, Но
ви Сад, Но во сад ског сај ма 14/284, МБ 20754141, ПИБ 
107200342.

Ре ше ње о за кљу че њу сте ча ја ис ти че се на огла сну 
та блу При вред ног су да као и на елек трон ску огла сну 
та блу су да 31. ја ну а ра 2017. го ди не.

2. Ст. број 76/2016 – Из При вред ног су да у Но вом 
Са ду.  1704523

ПРИ ВРЕД НИ СУД У НИ ШУ

При вред ни суд у Ни шу, сте чај ни су ди ја Ксе ни ја 
Со ко ло вић, у по ступ ку од лу чи ва ња по пред ло гу пред
ла га ча „Alp ha bank Sr bi ja” а.д. Бе о град, на ро чи шту за 
утвр ђи ва ње по сто ја ња раз ло га за по кре та ње сте чај ног 
по ступ ка над сте чај ним ду жни ком „Ни вем Плус” д.о.о. 
Алек си нац – у ли кви да ци ји, Драк че та Ми ло ва но ви
ћа 14/II, ко га за сту па ли кви да ци о ни управ ник Ни ко ла 
Вељ ко вић, до нео је 26. јануара 2017. го ди не, ре ше ње.

Отва ра се по сту пак сте ча ја над сте чај ним ду жни
ком „Ни вем Плус” д.о.о. Алек си нац – у ли кви да ци ји, 
Драк че та Ми ло ва но ви ћа 14/II, ма тич ни број 20321482, 
ПИБ 105130295.

Сте чај ни раз лог је трај ни ја не спо соб ност пла ћа
ња, и пре за ду же ност. 

За сте чај ног управ ни ка име ну је се Дра ган Јо вић 
из Ни ша.

По зи ва ју се по ве ри о ци да у ро ку од 120 да на од 
да на об ја вљи ва ња огла са о отва ра њу сте чај ног по ступ
ка над сте чај ним ду жни ком у „Слу жбе ном гла сни ку 
Републике Србије”, при ја ве овом су ду сво ја обез бе ђе на 
и нео бе збе ђе на по тра жи ва ња пре ма сте чај ном ду жни ку 
пи сме ном при ја вом под не том у два при мер ка са при ло
же ним до ка зи ма о осно ва но сти по тра жи ва ња. Све при
ја ве по тра жи ва ња под не те по ис те ку ро ка од 120 да на 
би ће од ба че не као не бла го вре ме не.

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

Пр во по ве ри лач ко ро чи ште за ка зу је се за 2. март 
2017. го ди не са по чет ком у 13,00 ча со ва, за ко је се са зи
ва и сед ни ца Скуп шти не по ве ри ла ца и по зи ва ју се сви 
по ве ри о ци да ис тој при су ству ју у суд ни ци број 2, При
вред ног су да у Ни шу, Све то сав ска 7а.

Ро чи ште за ис пи ти ва ње по тра жи ва ња за ка зу је се 
за 29. мај 2017. го ди не са по чет ком у 11,00 ча со ва у суд
ни ци број 2, При вред ног су да у Ни шу, Све то сав ска 7а.

Ре ше ње од мах об ја ви ти на огла сној и елек трон ској 
та бли су да и до ста ви ти над ле жним ор га ни ма.

2. Ст. број 1/2017 – Из При вред ног су да у Ни шу.
 1704480

ПРИ ВРЕД НИ СУД У ПАН ЧЕ ВУ

При вред ни суд у Пан че ву, по су ди ји Све тла на Ден
чић Бје ла но вић, у сте чај ном по ступ ку над сте чај ним 

ду жни ком ДОО „Спе ци јал на Ста кла” у сте ча ју Пан
че во, Пр во мај ска 10, ма тич ни број 08774684, ПИБ 
102532977, до нео је 23. ја ну а ра 2017. го ди не ре ше ње.

По ве ри лач ко ро чи ште у сте чај ном по ступ ку над 
сте чај ним ду жни ком ДОО „Спе ци јал на ста кла”, у сте
ча ју, Пан че во, Пр во мај ска 10, ма тич ни број 08774684, 
ПИБ 102532977, за ка зу је се за 21. фе бру ар 2017. го ди не 
у 10,30, ча со ва, са ла 125, пр ви спрат.

Посл. број 5. Ст. 21/2016 – Из При вред ног су да у 
Пан че ву. 1705037

При вред ни суд у Пан че ву, по сту па ју ћи по су ди ји 
Све тла ни Ден чић Бје ла но вић, у при вред ном спо ру ту
жи о ца ДОО „Ми ле тић Пе трол”, Ша лу до вац, Оп шти на 
Па ра ћин, ме сто Ша лу до вац, ко га за сту па Зо ран Ни ко
лић, адво кат из Па ра ћи на про тив ту же ног ДОО „Енер
ган” Бе ла Цр ква, Вој ске Ју го сла ви је 24, ра ди ду га, 
вред ност спо ра 22.195.516,09 ди на ра, до нео је 25. ја ну
а ра 2017. го ди не ре ше ње.

Ту же ном ДОО „Енер ган” Бе ла Цр ква, Вој ске Ју го
сла ви је 24, по ста вља се при вре ме ни за ступ ник Ћи рић 
Јо ван, адво кат из Пан че ва, Вој во де Ра до ми ра Пут ни ка 
1, Тр жни цен тар „Тру бач”.

Посл. број 3. П. 367/2014 – Из При вред ног су да у 
Пан че ву. 1705038

При вред ни суд у Пан че ву, су ди ја Све тла на Ден чић 
Бје ла но вић, у сте чај ном по ступ ку над сте чај ним ду
жни ком При вред но дру штво Ин ду стри ја гра ђе вин ског 
ма те ри ја ла „Ју го ба нат Ју ба” д.о.о., Ба нат ски Кар ло вац 
– Али бу нар, Не ма њи на 137, ма тич ни број 20949236 
ПИБ 108191787, до нео је 23. ја ну а ра 2017. го ди не ре
ше ње.

По ве ри лач ко ро чи ште у сте чај ном по ступ ку над 
сте чај ним ду жни ком При вред но дру штво Ин ду стри ја 
гра ђе вин ског ма те ри ја ла „Ју го ба нат Ју ба” д.о.о., Ба нат
ски Кар ло вац Али бу нар, Не ма њи на 137, ма тич ни број 
20949236 ПИБ 108191787, за ка зу је се за 21. фе бру ар 
2017. го ди не са по чет ком у 9,30 ча со ва, у згра ди При
вред ног су да у Пан че ву са ла број 125, пр ви спрат.

5. Ст. број 15/2016 – Из При вред ног су да у Пан че ву.
 1705035

ПРИ ВРЕД НИ СУД У СОМ БО РУ

При вред ни суд у Сом бо ру у сте чај ном по ступ ку 
над ИМО „По љо строј” а. д., Оџа ци у сте ча ју ма тич ни 
број 08105219, ПИБ 103684315, Оџа ци Ка ра ђор ђе ва 34 
по слов ни број Ст. 176/2011, оба ве шта ва да за ка зу је ро
чи ште за раз ма тра ње пред ло га пла на ре ор га ни за ци је и 
гла са ње, за 28. фе бру а р 2017. го ди не у 12,00 ча со ва у 
згра ди При вред ног су да Сом бор, Ве нац вој во де Жи во
ји на Ми ши ћа 23, са ла број 3/1. План ре ор га ни за ци је је 
под нет ју ла 2014. године. од стра не Аген ци је за оси гу
ра ње де по зи та из Бе о гра да у име и за ра чун Ауто ном не 
по кра ји не Вој во ди не. Пра во гла са има ју сви по ве ри о ци 
сра змер но ви си ни њи хо вих по тра жи ва ња. Гла са ње се 
вр ши у окви ру кла са по ве ри ла ца. План ре ор га ни за ци је 
се сма тра усво је ним у јед ној кла си ако су за план гла са
ли по ве ри о ци ко ји има ју обич ну ве ћи ну по тра жи ва ња у 
тој кла си. План се сма тра усво је ним ако га при хва те све 
кла се на про пи са ни на чин и ако је у скла ду са од ред
ба ма За ко на о сте ча ју. Гла со ви да ти по во дом пла на до 
ро чи шта 27. ма ја 2016. године ура чу на ће се за гла са ње 
на са да за ка за ном ро чи шту, по што план ре ор га ни за ци је 
ни је ме њан. План ре ор га ни за ци је је при кљу чен у спис 
овог су да Ст. 176/2011 и по ве ри о ци га мо гу раз гле да ти 
сва ког рад ног да на у пи сар ни ци су да од 8,00 до 15,00 
ча со ва или се за сва оба ве ште ња мо гу обра ти ти под но
си о цу пла на ре ор га ни за ци је.

2. Ст. број 176/2011 – Из При вред ног су да у Сом бо ру.
 1705073

ПРИ ВРЕД НИ СУД У СУ БО ТИ ЦИ

При вред ни суд у Су бо ти ци је да на 26. јануара 
2017. го ди не ре ше њем Ст. 4/2015 усво јио За вр шни ра
чун сте чај ног управ ни ка Грос Па вла, дипл. оеcc. у по
ступ ку сте ча ја над „Ви на ри ја Чо ка” д.о.о. из Су бо ти це, 
Кор зо 1 – ма тич ни број 20476788.

За кљу чу је се сте чај ни по сту пак над „Ви на ри ја Чо
ка” д.о.о. из Су бо ти це, Кор зо 1 – ма тич ни број 20476788.

Од ре ђу је се ис пла та сле де ћих из но са:
– тро шко ви сте чај ног по ступ ка и оба ве зе сте чај не 

ма се   77.204,97 дин.
– раз ли ка утвр ђе не на гра де сте чај ног управ ни ка 

131.251,40 дин. на кон пра во сна жно сти ре ше ња о за
кљу че њу сте чај ног по ступ ка.

На ста вља се сте чај ни по сту пак пре ма Сте чај ном 
ма си „Ви на ри ја Чо ка” д.о.о. из Су бо ти це, Кор зо 1, ко ју 
чи не нов ча на сред ства у укуп ном из но су од 350.874,75 
ди на ра ре зер ви са на за тро шко ве сте чај ног по ступ ка и 
оба ве зе сте чај не ма се по за кљу че њу сте чај ног по ступ ка.

Овла шћу је се сте чај ни управ ник да код над ле жних 
ор га на пре ду зме све по треб не рад ње ра ди про ме не 
по да та ка у ве зи са до де љи ва њем но вог ма тич ног бро
ја Сте чај ној ма си „Ви на ри ја Чо ка” д.о.о. из Су бо ти це, 
Кор зо 1, и про ме не по да та ка у ве зи на ста лих про ме на 
код свих ре ги ста ра.

На ла же се сте чај ном управ ни ку Грос Па влу да по 
за кљу че њу сте чај ног по ступ ка над сте чај ним ду жни
ком „Ви на ри ја Чо ка” д.о.о. из Су бо ти це, Кор зо 1, за
сту па сте чај ну ма су у пар нич ном по ступ ку ко ји се во ди 
пред При вред ним су дом у Су бо ти ци – по слов ни број П. 
162/2015 до ње го вог пра во сна жног окон ча ња – укљу
чу ју ћи и евен ту ал не из вр шне по ступ ке ко ји про ис тек ну 
из истог.

Пра во сна жно ре ше ње о за кљу че њу по ступ ка сте
ча ја до ста ви ће се Аген ци ји за при вред не ре ги стре на 
даљ њу над ле жност.

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

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

Посл. Број. Ст 4/2015 – Из При вред ног суда у Су
бо ти ци. 1704482

ПРИ ВРЕД НИ СУД У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ 

При вред ни суд у Срем ској Ми тро ви ци, као пр во
сте пе ни сте чај ни суд, по сте чај ном су ди ји Ла лић Дра
га ну, ре ша ва ју ћи у по ступ ку сте ча ја над сте чај ним 
ду жни ком ДОО „Ву лин ко мерц” у сте ча ју Ру ма, Ву ка 
Ка ра џи ћа б.б., МБ 08782407, ПИБ: 102754734, 30. ја ну
а ра 2017. го ди не, ван ро чи шта, до нео је ре ше ње.

По зи ва ју се по ве ри о ци сте чај ног ду жни ка ДОО 
„Ву лин ко мерц” у сте ча ју Ру ма Ву ка Ка ра џи ћа б.б. на 
ро чи ште за раз ма тра ње и за гла са ње о из ме ње ном пла
ну ре ор га ни за ци је од 23. де цем бра 2016. го ди не ко је се 
за ка зу је за 9. март 2017. го ди не у 13,00 ча со ва у овом 
су ду у Срем ској Ми тро ви ци, Трг Све тог Ди ми три ја 39 
суд ни ца 16/2.

Оба ве шта ва ју се по ве ри о ци да мо гу из вр ши ти 
увид у ис пра вљен и ко ри го ван план ре ор га ни за ци је у 
пи сар ни ци При вред ног су да у Срем ској Ми тро ви ци 
сва ког рад ног да на.

По зи ва ју се ли ца ко ја за то има ју прав ни ин те рес 
да све при мед бе на из ме ње ни план ре ор га ни за ци је ко
ји ма оспо ра ва ју ње го ву са др жи ну а на ро чи то основ 
или ви си ну пла ном об у хва ће них по тра жи ва ња до ста ве 
стечајном ду жни ку и овом су ду у ро ку од 15 да на по 
об ја вљи ва њу овог ре ше ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре
пу бли ке Ср би је” док се пред ла гач пла на оба ве зу је да 
од го вор на при мед бе до ста ви у ро ку од осам да на од 
при је ма при мед бе у су ду.

Посл. број Ст. 1/2015 – Из При вред ног су да у 
Срем ској Ми тро ви ци. 1705246

ПРИ ВРЕД НИ СУД У УЖИ ЦУ

При вред ни суд у Ужи цу, оба ве шта ва по ве ри о ца да 
је ре ше њем 2. Ст. број 23/2016 од 27. јануара 2017. го
ди не од ре дио за вр шно ро чи ште над При вред ним дру
штвом „Фи диа Ин вест” са Златибора, Слобода 20, МБ 
20218118, ПИБ 10474110, за дан 12. мај 2017. го ди не са 
по чет ком у 9,00 часова.

2. Ст. број 23/2016 – Из При вред ног су да у Ужи цу.
 1704509

упис у судски регистар
ПРИ ВРЕД НИ СУД У СРЕМ СКОЈ МИ ТРО ВИ ЦИ

При вред ни суд у Срем ској Ми тро ви ци, ре ше њем 
Фи. број 85/2016, упи сао је у суд ски ре ги стар у ре ги
стар ском уло шку број 51902 Здрав стве на уста но ва 
апо те ка „Би о фарм”, Но ва Па зо ва, Кра ља Пе тра I број 
14, по дат ке.

Здрав стве на уста но ва апо те ка „Би о фар ма Но ва Па
зо ва”, Кра ља Пе тра I број 14, осни ва ор га ни за ци о ни део 
огра нак чи је пу но по слов но име. Здрав стве на уста но ва 
апо те ка „Би о фарм”, Но ва Па зо ва, Кра ља Пе тра I број 
14, Огра нак апо те ка „Би о фарм 2”, Бе о град, Вој во ђан ска 
402а, Сур чин. Ли це овла шће но за за сту па ње је Та тја на 
Ко њи ку шић из Бе о гра да, Вла ди ми ра По по ви ћа 34/28.

Фи. број 85/2016 – Из При вред ног су да у Срем ској 
Ми тро ви ци. 1704481
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Фи. број 92/2016, упи сао је у суд ски ре ги стар у рег. 
ул. бр. 1901934, Здрав стве на уста но ва апо те ка „Ju li ja 
Pharm”, Ши ма нов ци, Пр хо вач ка 3, по дат ке:

Здрав стве на уста но ва апо те ка „Ju li ja Pharm”, Ши
ма нов ци, Пр хо вач ка 3, осни ва ор га ни за ци о ни део огра
нак чи је пу но по слов но име: Здрав стве на уста но ва апо
те ка „Ju li ja Pharm”, Ши ма нов ци, Пр хо вач ка 3, Огра нак 
апо те ка „Ју ли ја Ра ко ви ца 2”, Бе о град, Рад нич ка 59, ло
кал 2. Ли це овла шће но за за сту па ње је Жи кић Гор да на 
из Бе о гра да, Ган ди је ва 113/1.

Фи. број 92/2016 – Из При вред ног су да у Срем ској 
Ми тро ви ци. 1704484

ПРИ ВРЕД НИ СУД У СУ БО ТИ ЦИ

При вред ни суд у Су бо ти ци је 27. ја ну а ра 2017. го ди
не ре ше њем Фи. број 40/2017 од 27. ја ну а ра 2017. го ди не, 
упи сао у суд ски ре ги стар у ре ги стар ском уло шку бр 563, 
Ви со ка шко ла стру ков них сту ди ја за обра зо ва ње вас пи та
ча и тре не ра Су бо ти ца Fel ső fo ku Sza kirányú Óvóképző és 
Ed ző Szak Sza bad ka, Су бо ти ца, Ба ниј ска 67, сле де ће

Про ме на ли ца овла шће ног за за сту па ње др Дра гу
тин Ра јић ди рек тор, бри ше се. 

Др На де жда Ро дић ЈМБГ 2910953827518, бр. ЛК 
00320468 ПУ Су бо ти ца, Су бо ти ца, Бла шка Ра ји ћа 
27/21– в. д. ди рек то ра нео гра ни че но, упи су је се.

1. Фи. број 40/2017 – Из При вред ног су да у Су бо
ти ци. 1704483 

ПРИ ВРЕД НИ СУД У СОМ БО РУ

При вред ни суд у Сом бо ру у рег. ул. 5 – 47 ре ше
њем Фи. 3/2017 од 10. јануара 2017. го ди не упи сао је 
про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње код су бјек та 
Цен тар за со ци јал ни рад „Оџа ци” Оџа ци, Кнез Ми хај
ло ва 41, та ко да је упи сао в. д. ди рек то ра Гор да ну Лу
кић, без огра ни че ња, а бри сао до са да шњег ди рек то ра 
Дра га на Ко ва че ви ћа.

Фи. број 3/2017 – Из При вред ног су да у Сом бо ру.
 1705248

При вред ни суд у Сом бо ру у рег. ул. 57 ре ше њем 
Фи. број 96/2016 од 28. децембра 2016. го ди не упи сао 
је код су бјек та Основ на шко ла „Мла дост” При гре ви ца, 
Ву ка Ка ра џи ћа бр 6/а про ме ну ли ца овла шће ног за за
сту па ње, та ко да је упи сао ди рек то ра Осто јић Еви цу, 
нео гра ни че но, а бри сао до са да шњег в. д. ди рек то ра 
Осто јић Еви цу. 

Фи. број 96/2016 – Из При вред ног су да у Сом бо ру.
 1705250

При вред ни суд у Сом бо ру у рег. ул. 5156 ре ше
њем Фи. број 2/2017 од 10. јануара 2017. го ди не упи сао 
је код су бјек та про ме ну ли ца овла шће ног за за сту па ње, 
та ко да је Оп шта бол ни ца Вр бас, Вр бас Ми ла на Че
ки ћа б. б. упи сао в. д. ди рек то ра др Ми ла на По по ва, 
без огра ни че ња и в. д. за ме ни ка ди рек то ра др Ми ла на 
Ми ло ви ћа, а бри сао до са да шњег ди рек то ра др Јо ва на 
Ја ни ћа. 

Фи. број 2/2017 – Из При вред ног су да у Сом бо ру.
 1705251

ПРИ ВРЕД НИ СУД У УЖИ ЦУ

При вред ни суд у Ужи цу, ре ше њем Фи. број 7/17 од 
27. ја ну а ра 2017. го ди не, упи сао је у суд ски ре ги стар, 
у ре ги стар ском уло шку бр. Ру. 13200 Основ на шко ла 
„10. ок то бар”, До ње Ба би не, При је по ље, по дат ке:

Упи су је се Не бој ша Трм чић, про фе сор раз ред не 
на ста ве ЈМБГ 1111970793917, ди рек тор, на ман дат ни 
пе ри од од че ти ри го ди не ко ји траје од 23. ја ну а ра 2015. 
го ди не.

Фи. број 7/17 – Из При вред ног су да у Ужи цу.
 1702158

При вред ни суд у Ужи цу, ре ше њем Фи. број 8/17 од 
17. ја ну а ра 2017. го ди не упи сао је у суд ски ре ги стар, у 
ре ги стар ском уло шку број 15100, Пред школ ска уста
но ва „Ми ша Цви јо вић”, При је по ље, Сан џач ких бри га
да 9, по дат ке.

Упи су је се Та ња Сви че вић, вас пи тач, ЈМБГ 
2411965795038, вр ши лац ду жно сти ди рек то ра пред
школ ске уста но ве, са нео гра ни че ним овла шће њи ма, до 
из бо ра ди рек то ра, на пе ри од не ду жи од шест ме се ци, 
ко ји те че од 27. ја ну а ра 2017. го ди не.

Фи. број 8/17 – Из При вред ног су да у Ужи цу.
 1705039

обавештења правних и 
физичких лица

На осно ву чл. 48 став 1, За ко на о кул тур ним до
бри ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. 
за кон и 99/11 – др. за кон), За вод за за шти ту спо ме
ни ка кул ту ре гра да Бе о гра дауста но ва кул ту ре од 
на ци о нал ног зна ча ја у име Ре пу блич ког за во да за за
шти ту спо ме ни ка кул ту ре об ја вљу је јав ни оглас. Оба
ве шта ва ју се соп стве ни ци као и за ин те ре со ва ни ор га ни 
и уста но ве да је Ре пу блич ки за вод за за шти ту спо ме
ни ка кул ту ре по кре нуо по сту пак утвр ђи ва ња не по крет
них кул тур них до ба ра за сле де ће не по крет но сти: 

Спо ме ник Ва си Ча ра пи ћу у Бе о гра ду, Бе о град, кат. 
парц бр. 2283, К.О. Ста ри град, у јав ној сво ји ни, као и 
кат. парц. 2283. К.О. Ста ри град, у јав ној сво ји ни, за за
шти ће ну око ли ну спо ме ни ка кул ту ре. 

На осно ву чла на 48. За ко на о кул тур ним до бри ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 71/94, 52/11 – др. за кон 
и 99/11 – др. за кон) соп стве ни ци, као и за ин те ре со ва
ни ор га ни и уста но ве има ју пра во да о то ме да ју сво је 
ми шље ње. Ми шље ње се, у пи сме ној фор ми, до ста вља 
За во ду за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да
уста но ви кул ту ре од на ци о нал ног зна ча ја на адре су 
Ка ле мег дан, Гор њи град 14. Рок за да ва ње ми шље ња је 
30 да на од да на об ја вљи ва ња овог огла са. На кон ис те ка 
овог ро ка, сма тра ће се да је ми шље ње соп стве ни ка на
ве де не не по крет но сти да то, а по сту пак ње ног утвр ђи
ва ња за кул тур но до бро, од но сно за за шти ће ну око ли ну 
кул тур ног до бра, ће се на ста ви ти. За сва оба ве ште ња 
обра ти ти се на те ле фон 011/3287557. 1705238

ГП Про ле тер АД Бе чеј у ли кви да ци ји, из Бе че ја, 
ма тич ни број 08069590, ПИБ100434552, Трг Осло бо ђе
ња 5, огла ша ва про да ју гра ђе вин ских обје ка та у сво ји
ни при ку пља њем пи сме них по ну да:

а) Управ на згра да, по вр ши не 378 m² ко ја се на ла зи 
у Бе че ју, Трг Осло бо ђе ња 5 са гра ђе на на пар це ли број 
4942 к.о. Бе чеј згра да број 1. у ли сту не по крет но сти 
број 8378,

б) Про из вод ни по гон по вр ши не 426 m² ко ји се на
ла зи у Бе че ју, Трг Осло бо ђе ња 5 са гра ђе на на пар це ли 
број 4942 к.о. Бе чеј, згра да број 2. у ли сту не по крет но
сти број 8378,

в) Про из вод ни по гон по вр ши не 341 m² ко ји се на
ла зи у Бе че ју Трг Осло бо ђе ња 5 са гра ђе на на пар це ли 
број 4942 к.о. Бе чеј, згра да број 3. у ли сту не по крет но
сти број 8378,

г) Скла ди шни про стор  ма га цин по вр ши не 133 m² 
ко ји се на ла зи у Бе че ју Трг Осло бо ђе ња 5 са гра ђе на на 
пар це ли број 4942 к.о. Бе чеј, згра да број 4. у ли сту не
по крет но сти број 8378,

д) Скла ди шни про стор  ма га цин по вр ши не 323 m² 
ко ји се на ла зи у Бе че ју Трг Осло бо ђе ња бр. 5 са гра ђе на 
на пар це ли број 4942 к.о. Бе чеј, згра да број 5. у ли сту 
не по крет но сти број 8378,

ђ) По моћ на згра да  ма га цин по вр ши не 79 m² ко
ја се на ла зи у Бе че ју, Уро ша Пре ди ћа 2 са гра ђе на на 
пар це ли број 4944 к.о. Бе чеј, згра да број 4. у ли сту не
по крет но сти број 13754, а во ди се у ван би лан сној еви
ден ци ји.

Пар це ла 4942 к.о. Бе чеј има по вр ши ну 2093 m² 
(20 ари и 93 m²). По чет на це на је 380.000 евра на дан 
упла те по сред њем кур су НБС. По ну де до ста ви ти до 
6. мар та 2017. до 15. фе бру а ра 2017. го ди не на адре су 
фир ме или на email jo vi ce vicm.ca cak@g mail.com. Све 
ин фор ма ци је мо же те до би ти на те ле фон 065/5541542.

 АУ170030

неважеће исправе
– ИС ПРА ВЕ СТРА НА ЦА –

 Na e i ma R. A. El ra aid, Бе о град, ди пло мат ска лич на кар та 
LBA827 D 14634, из да та од Ми ни стар ства спољ них по сло ва РС.

  03/000012/17
Лич на кар та за стран ца број 9966 издатa од ПУ Бе о град 

на име Ce bal los Ibar ra Jo se Fe lix, Бе о град, ре ше њем ПУ Бе о град 
број 26.2620 од 25.01.2017.  03/000013/17

Лич на кар та за стран ца број 10704 издатa од ПУ Бе о град 
на име Ми ле тић Ни на, Бе о град, ре ше њем ПУ Бе о град број 26.2
611/17 од 25.01.2017.  03/000014/17

– СЛУ ЖБЕ НЕ ЛЕ ГИ ТИ МА ЦИ ЈЕ –
Жив ко вић Вла ди ца, Бе о град, вој на ле ги ти ма ци ја бр. 

000119605 из да та од Ми ни стар ство од бра не.  04/000104/17
Аћи мо вић Све тла на, Бе о град, иден ти фи ка ци о на кар ти ца 

број 000103667 из да та од Ми ни стар ства од бра не Ре пу бли ке Ср
би је.  04/000105/17

Тра љић Вла ди мир, Бе о град, вој на књи жи ца.  04/000106/17
Хр њак Реј хан, Но ви Па зар, вој на ле ги ти ма ци ја бр. 

000083353 из да та од Вој ска Ре пу бли ке Ср би је.  04/000107/17

– МЕ НИ ЦЕ И ЧЕ КО ВИ –
Жу нић Је ле на, Ужи це, чек/ови бр. 0000067138685 из дат/и 

од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000390/17
Кар та ли ја Зо ран, Кља ји ће во, чек/ови бр. 00001858100702 

из дат/и од Вој во ђан ске бан ке а.д.  05/000391/17
Хра шо вец Ца рић Зо ра на, СО Сав ски Ве нац, чек/ови бр. 

32308651; 32308660; 32308678; 32308686; 32308694; 32308707 
из дат/и од По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000392/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085691 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000394/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085692 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000395/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085687 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000396/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085688 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000397/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085648 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000398/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085645 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000399/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085647 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000400/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085644 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000401/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085646 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000402/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085700 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000403/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085684 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000404/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AB9765071 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000405/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085650 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000406/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AB6514701 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000407/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AB5109030 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000408/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AB9793679 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000409/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AB9793678 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000410/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085624 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000411/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085625 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000412/17

Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085697 
из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000413/17

Пр шић Бо ја на, Кра ље во, чек/ови бр. 0000147788434 из
дат/и од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000414/17

Ра до ва но вић Ан ђел ко, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 365826. 
из дат/и од Pi ra e us bank.  05/000415/17

То мас Ве сна, Пан че во, чек/ови бр. 0000010646958, 
0000010988913, 0000010988921, 0000010988939. из дат/и од NLB 
Ban ka AD Be o grad.  05/000416/17

Па пић Ду шан, Пан че во, чек/ови бр. 0000010988970, 
0000010988988, 0000010988996, 0000010989002, 
0000010989010. из дат/и од NLB Ban ka AD Be o grad.

  05/000417/17
Кр стић Ми лош, Ниш, чек/ови бр. 4169069 из дат/и од Ra if

fe i sen Ban ka.  05/000418/17
Ни ко лић Бран ка, Зе мун, чек/ови бр. 0000152132171, 

0000152132189 из дат/и од Ко мер ци јал на Бан ка АД Бе о град.
  05/000419/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AB6514643 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000420/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AB6514648 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000421/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085612 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000422/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085619 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000423/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085620 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000424/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085622 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000425/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085621 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000426/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085618 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000427/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085623 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000428/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085628 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000429/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085629 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000430/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085641 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000431/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085642 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000432/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085643 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000433/17
Por sche Mo bi lity d.o.o., Бе о град, ме ни ца/е бр. AA0085690 

из да та/е од He i ne ken Sr bi ja d.o.o. Za je čar.  05/000434/17
Јо ва но вић Ма ри ца, Бе о град, чек/ови бр. 94693223 из дат/и 

од Срп ска Бан ка а.д. Бе о град.  05/000435/17
Јо ва но вић Ма ри ца, Бе о град, чек/ови бр. 94693231 из дат/и 

од Срп ска Бан ка а.д. Бе о град.  05/000436/17
По љак Ре на та, Но ви Сад, чек/ови бр. 0000097131155, 

0000130932049 из дат/и од Ban ca In te sa AD Be o grad.
  05/000437/17
Јо наш Јан, Ко ва чи ца, чек/ови бр. 0000033597519, 7527, 

7535. из дат/и од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000438/17
Ма ђар Ка ти ца, Срем ска Ка ме ни ца, чек/ови бр. 

9000004304310 из дат/и од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000439/17
Ве се ли но вић Алек сан дар, Обре но вац, чек/ови бр. 2638002 

из дат/и од Er ste bank Be o grad.  05/000440/17
Ни ко лић Сло бо дан ка, Кра гу је вац, чек/ови бр. 

0000159155233 из дат/и од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000441/17
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Ни ко лић Сло бо дан ка, Кра гу је вац, чек/ови бр. 

0000159155225 из дат/и од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000442/17
Де ле тић Љу би ша, Ја буч је, чек/ови бр. 0000154489298 из

дат/и од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000443/17
Де ле тић Љу би ша, Ја буч је, чек/ови бр. 0000158114066 из

дат/и од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000444/17
Ха ли ла гић Феј зо, При бој, чек/ови бр. 0000098710445 из

дат/и од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000445/17
Ко са нић Зо ран, Ша бац, чек/ови бр. 0000009905506 из дат/и 

од KBC ban ke a.d.  05/000446/17
Ко са нић Зо ран, Ша бац, чек/ови бр. 0000009905514 из дат/и 

од KBC ban ke a.d.  05/000447/17
Ко са нић Зо ран, Ша бац, чек/ови бр. 0000009905522 из дат/и 

од KBC ban ke a.d.  05/000448/17
Ко са нић Зо ран, Ша бац, чек/ови бр. 0000009905530 из дат/и 

од KBC ban ke a.d.  05/000449/17
Ко са нић Зо ран, Ша бац, чек/ови бр. 0000009905548 из дат/и 

од KBC ban ke a.d.  05/000450/17
Сто ја но вић Не вен ка, Бе о град, чек/ови бр. 0000002701415 

из дат/и од EURO BANK A.D.  05/000451/17
Ми ле тић Ђу рић Љу би ца, Бе о град, чек/ови бр. 6870414, 

465, 473, 481, 490 из дат/и од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД 
Бе о град.  05/000452/17

Mрђић Ани та, Зе мун, чек/ови бр. 6198205 из дат/и од Ra if
fe i sen Ban ka.  05/000453/17

То па ло бић Бо бан, Зе мун, чек/ови бр. 602385. из дат/и од 
Ra if fe i sen Ban ka.  05/000454/17

Пан те лић Ол га, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 32954294 из дат/и 
од Бан ка По штан ска Ште ди о ни ца А.Д.Бе о град.  05/000455/17

Ди нић Зо ран, Чу ка ри ца, чек/ови бр. 0000148212442 из
дат/и од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000456/17

Ка ра но вић Бо сиљ ка, Зве зда ра, чек/ови бр. 53242812, 
5324820, 53242839, 53242847, 53242855, 53242863, 53242871, 
53242880, 53242898, 53242901 из дат/и од Бан ка По штан ска 
Ште ди о ни ца А.Д.Бе о град.  05/000457/17

Пе ро вић Сло бо дан ка, Бе о град, чек/ови бр. 6563146 из дат/и 
од Ra if fe i sen bank a.d.  05/000458/17

Пан те лић Дра га на, Зве зда ра, чек/ови бр. 40071210 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000459/17

Пан те лић Дра га на, Зве зда ра, чек/ови бр. 40071229 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000460/17

Ми ла но вић Љи ља на, Кра гу је вац, чек/ови бр. 
0000090971888 из дат/и од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000461/17

Пан те лић Дра га на, Зве зда ра, чек/ови бр. 40071237 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000462/17

Пан те лић Дра га на, Зве зда ра, чек/ови бр. 40071245 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000463/17

Пан те лић Дра га на, Зве зда ра, чек/ови бр. 40071253 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000464/17

Пан те лић Дра га на, Зве зда ра, чек/ови бр. 40071261 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000465/17

Пан те лић Дра га на, Зве зда ра, чек/ови бр. 40071270 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000466/17

Пан те лић Дра га на, Зве зда ра, чек/ови бр. 40071288 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000467/17

Пан те лић Дра га на, Зве зда ра, чек/ови бр. 40071296 из дат/и 
од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000468/17

Ва сић Све тла на, Ко сто лац, чек/ови бр. 72618564 из дат/и од 
Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000469/17

Ва сић Све тла на, Ко сто лац, чек/ови бр. 72618572 из дат/и од 
Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000470/17

Ва сић Све тла на, Ко сто лац, чек/ови бр. 72618580 из дат/и од 
Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000471/17

Ва сић Све тла на, Ко сто лац, чек/ови бр. 72618599 из дат/и од 
Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000472/17

Ва сић Све тла на, Ко сто лац, чек/ови бр. 72618602 из дат/и од 
Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.  05/000473/17

Та нић Де јан, Бе о град, чек/ови бр. 0000011167214 из дат/и 
од Вој во ђан ске бан ке а.д.  05/000474/17

Пи љић Мир ја на, Бе о град, чек/ови бр. 0000052402922 из
дат/и од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000475/17

Ми ла но вић Де сан ка, Со пот, чек/ови бр. 22833758, 
22833766, 22833774, 22833782, 22833790, 22833804 из дат/и од 
Бан ка По штан ска Ште ди о ни ца А.Д.Бе о град.  05/000476/17

Ми ло ше вић  Би ља на, Бе о град, чек/ови бр. 146027974. из
дат/и од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000477/17

Ђур ђе вић Ду шан, Бе о град, чек/ови бр. 68386535, 
68386543, 68386551, 68386560 из дат/и од Бан ка По штан ска ште
ди о ни ца АД Бе о град.  05/000478/17

Ђур ђе вић Ду шан, Бе о град, чек/ови бр. 68386578, 
68386586, 68386594, 68386608 из дат/и од Бан ка По штан ска ште
ди о ни ца АД Бе о град.  05/000479/17

Дан гу бић Ол га, СО Ста ри Град, чек/ови бр. 39441519, 
39441543, 39441551, 39441560, 39441578, 39441586, 39441594, 
39441608 из дат/и од Бан ка По штан ска ште ди о ни ца АД Бе о град.

  05/000480/17
Ма ри ја на Сте вић, Обре но вац, чек/ови бр. 4430663, 

4430666, 4430664 из дат/и од Ra if fe i sen Ban ka.  05/000481/17
Ђо коћ Зо ри ца, Ча чак, чек/ови бр. 0000150717130 из дат/и 

од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000482/17
Ђо коћ Зо ри ца, Ча чак, чек/ови бр. 0000150717148 из дат/и 

од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000483/17
Ђо коћ Зо ри ца, Ча чак, чек/ови бр. 0000150717155 из дат/и 

од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000484/17
Ба јо вић  Ја сми на, Но ви Бе о град, чек/ови бр. 42327611, 

42327662, 42327620, 42327638, 42327646, 42327654, 42327670, 
42327689, 42327697, 42327700. из дат/и од Бан ка по штан ска ште
ди о ни ца АД Бе о град.  05/000485/17

Ни ко лић Је ле на, Кру ше вац, чек/ови бр. 161612932 из дат/и 
од Ban ca In te sa AD Be o grad.  05/000486/17

– ДО КУ МЕН ТИ ОСИ ГУ РА ВА ЈУ ЋИХ ДРУ ШТА ВА –
Ком па ни ја Ду нав оси гу ра ње а.д.о.  ГФО мо тор них во зи

ла Бе о град, Бе о град, по ли са/е ОБ150, бр. 892561552 из да та/е од 
Комп. Ду нав оси гу ра ња а.д.о.  ГФО мот. во зи ла Бе о град.

  06/000035/17
Са му ел Ле кар, Бач ки Пе тро вац, по ли са/е оси гу ра ња жи

во та, бр. 43105275 из да та/е од Wi e ner Stad tische osi gu ra nja a.d.o.
  06/000036/17
Ри стић Ди ми три је, Бач ка Па лан ка, по ли са/е жи вот ног оси

гу ра ња, бр. 46456222 из да та/е од Wi e ner Stad tische osi gu ra nja 
a.d.o.  06/000037/17

– ЈАВ НЕ ИС ПРА ВЕ ОСНОВ НИХ ШКО ЛА –
Ста но је вић Те о до ра, Зве зда ра, ђач ка књи жи ца ОШ "Сте ван 

Син ђе лић" у Бе о гра ду.  07/000350/17
Ми ли ће вић Алек са, Кру ше вац, све до чан ство/а V раз ре да 

ОШ "Ве ли зар Стан ко вић Кор ча гин" у Ве ли ком Ши ље гов цу.
  07/000351/17
Ма ри нел Корн ја, План ди ште, све до чан ство/а ОШ "До си теј 

Об ра до вић" Све до чан ство.  07/000352/17
Трип ко вић Алек сан дар, Ужи це, ђач ка књи жи ца за дру ги 

ци клус основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња О.Ш. Кра ља Пе тра II 
у Ужи цу.  07/000353/17

Ле ринц Не вен, Су бо ти ца, све до чан ство/а 033/500 од 
20.06.2014. го ди не V раз ред ОШ "Мат ко Ву ко вић" у Су бо ти ци.

  07/000354/17
Ни ко лић Игор, Ужи це, ђач ка књи жи ца ђач ка књи жи ца за 

дру ги ци клус основ ног обра зо ва ња и вас пи та ња О.Ш. Кра ља 
Пе тра II у Ужи цу.  07/000355/17

Џе леб џић Та ма ра, Ужи це, ђач ка књи жи ца за дру ги ци клус 
обра зо ва ња и вас пи та ња О.Ш. Сло бо дан Се ку лић у Ужи цу.

  07/000356/17
Ци ме ша Ми ли ја на, Ин ђи ја, све до чан ство/а ОШ „Пе тар Ко

чић” у Ин ђи ји.  07/000357/17
Бу љу ба шић Сте фан, Бе о град, све до чан ство/а V раз ре да 

OШ "Рај ко Ми хај ло вић"  на Убу.  07/000358/17
Бу љу ба шић Сте фан, Бе о град, све до чан ство/а VI раз ре да 

ОШ "Рај ко Ми хај ло вић" на Убу.  07/000359/17
Ђо кић  Ања, Но ви Бе о град, ђач ка књи жи ца OШ МЛА

ДОСТ Но ви Бе о град.  07/000360/17
Стој ко вић Ми ра, Во ждо вац, све до чан ство/а о за вр ше ном 

обра зо ва њу ОШ" Бра ни слав Ну шић" у Бе о гра ду.  07/000361/17
Бла жић Урош, Ниш, ђач ка књи жи ца дру гог ци клу са основ

ног обра зо ва ња.  07/000362/17
Вуч ко вић Ма ри на, Бе о град, све до чан ство/а О за вр ше ној 

ОШ "Вла ди мир Ро ло вић" у Бе о гра ду.  07/000363/17
По по вић Не ма ња, Аза ња, ђач ка књи жи ца I ци клу са ОШ 

„Ра до мир Ла зић” у Аза њи, дел. бр. 1352 од 28.10.2015.
  07/000364/17
Јан ку цић Ни ко ла, Кре по љин, све до чан ство/а ОШ „Јо ван 

Шер ба но вић” у Кре по љи ну.  07/000365/17
Ма рин ко вић Ма ја, Ле ско вац, ђач ка књи жи ца II ци клу са 

ОШ „Ва са Пе ла гић” у Ле сков цу.  07/000366/17
Др ма ку Ад нан, Ко сто лац, све до чан ство/а VI II раз ре да ОШ 

„Јо ван Цви јић” у Ко стол цу.  07/000367/17
Бог да но вић Мир ја на, Ба но во По ље, ђач ка књи жи ца ОШ 

„Ми ка Ми тро вић” у Бо га ти ћу, број 1644/1.  07/000368/17
Ко при ви ца Спо мен ка, Обре но вац, све до чан ство/а ОШ По

сав ски Пар ти за ни у Обре нов цу.  07/000369/17
Ми цо ло вић Ђа ни, Кру ше вац, све до чан ство/а V раз ре да 

ОШ "Вук Ка ра џић" у Кру шев цу.  07/000370/17
Ни ко лић Кри сти на, Кра гу је вац, све до чан ство/а oсмог раз ре

да ОШ"Тре ћи кра гу је вач ки ба та љон" у Кра гу јев цу.  07/000371/17
Стан ко вић Ра ди ца, Тр ња не, све до чан ство/а ОШ „Вук Ка ра

џић” у Жит ков цу.  07/000372/17
Пе тро вић Жељ ко, Кра гу је вац, све до чан ство/а ОШ"Ста ни

слав Срем че вић" у Кра гу јев цу.  07/000373/17
Гру јић Сње жа на, Но ви Сад, све до чан ство/а о за вр ше ној 

О.Ш. Ђор ђе На то ше вић у Но вом Са ду.  07/000374/17
Гво јић Ве сна, Бај мок, све до чан ство/а ОШ „Алек са Шан

тић” у Алек са Шан ти ћу.  07/000375/17
Ни ко лић Фи лип, Гу ча, ђач ка књи жи ца ОШ „Ака де мик Ми

лен ко Шу шић” у Гу чи, број 695/14 од 01.09.2014.  07/000376/17
Сто ја но вић Вла ди мир, Ба ји на Ба шта, све до чан ство/а о за

вр ше ном основ ном обра зо ва њу број 2730406/11 од 27.06.2011.
  07/000377/17
Ан то нић Те о до ра, Ма јурШ, ђач ка књи жи ца ОШ „Ма јур” 

у Ма ју ру.  07/000378/17
Ше бе шћен Вил мош, Па лић, све до чан ство/а ОШ "Ми ро

слав Ан тић" у Су бо ти ци.  07/000379/17
Ан дреа Кар па, Су бо ти ца, све до чан ство/а ОШ "Исо Ба јић " 

Ку ла.  07/000380/17
Асо вић Са ња, Пер лез, све до чан ство/а VI II раз ре да ОШ 

„Брат ство” у Арад цу.  07/000381/17
Му дри нић Дра га на, Бе геч, све до чан ство/а о за вр ше ној 

О.Ш. Де сан ка Мак си мо вић у Фу то гу.  07/000382/17
Пре до је вић Бо јан, Кра гу је вац, све до чан ство/а ОШ " 11. ок

то бар", Чу мић.  07/000383/17
Ђор ђе вић Алек са, Бе о град, ђач ка књи жи ца II ци клу са ОШ 

„Де сан ка Мак си мо вић” у Бе о гра ду.  07/000385/17
Дон чић Не ма ња, Ниш, ђач ка књи жи ца ОШ "Краљ Пе тар 

I", у Ни шу.  07/000386/17
Бо го са вље вић Ма ри ја, Ро га ча, све до чан ство/а ОШ „Јан ко 

Ка тић” у Ро га чи.  07/000387/17
Ни ко лић Ми ло сав, Љу бо ви ја, све до чан ство/а ОШ „Пе тар 

Вра го лић” у Љу бо ви ји.  07/000388/17
Ива но вић Ле на, Ле ско вац, ђач ка књи жи ца II ци клу са ОШ 

„Ва са Пе ла гић” у Ле сков цу.  07/000389/17
Ми ро слав Ро жњик, Па лић, све до чан ство/а ОШ "Ђу ро Са

лај" у Су бо ти ци.  07/000390/17
Лу кић Сла ви ца, Кра гу је вац, све до чан ство/а о за вр ше ном 

основ ном обра зо ва њу и вас пи та њу ОШ"Ста ни слав Срем че вић" 
у Кра гу јев цу.  07/000391/17

Тру јић Бран ко вић Ве ри ца, То по лов ник, све до чан ство/а 
ОШ „Иво Ло ла Ри бар” у Ве ли ком Гра ди шту.  07/000392/17

Сор чик Ча ба, Мол, све до чан ство/а ОШ „Но вак Ра до нић” у 
Мо лу, дел. бр. 8619/2003.  07/000393/17

Илић Не ве на, Мла де но вац, ђач ка књи жи ца сед ми раз ред 
основ не шко ле Мом чи ло Жи во ји но вић у Мла де нов цу.

  07/000394/17
– ЈАВ НЕ ИС ПРА ВЕ СРЕД ЊИХ ШКО ЛА –

Кре зић Ми ли ја, Бе о град, ди пло ма Елек тро тех нич ки обра
зов ни цен тар "Ни ко ла Те сла" у Бе о гра ду.  08/000813/17

Ива но вић Да ни је ла, Ве ли ка Кр сна, ди пло ма Тех нич ке шко
ле у Мла де нов цу.  08/000814/17

Во ји но вић Са ша, Бе о град, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Не
го ти ну.  08/000815/17

На стић Мар ко, Не го тин, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Не го
ти ну.  08/000816/17

Трич ко вић На де жда, Пи рот, ди пло ма Гим на зи је у Пи ро ту.
  08/000817/17
Шће па но вић Ми ло сав, Сме де ре во, ди пло ма Рад нич ки уни

вер зи тет Зе мун ООУР Цен тар за усме ре но обра зо ва ње и струч но 
оспо со бља ва ње.  08/000818/17

Ђор ђе вић Дра ган, Сме де ре во, ди пло ма Рад нич ки уни вер
зи тет Зе мун ООУР Цен тар за усме ре но обра зо ва ње и струч но 
оспо со бља ва ње.  08/000819/17

Па вић Са фет, Сме де ре во, ди пло ма Рад нич ки уни вер зи тет 
Зе мун ООУР Цен тар за усме ре но обра зо ва ње и струч но оспо со
бља ва ње.  08/000820/17

Сте вић То ми слав, Кра гу је вац, ди пло ма Сред ња тех нич ка 
шко ла Са ва Мун ђар, Бе ла цр ква.  08/000821/17

Ма цу ра Вла до, Бе о град, ди пло ма Са о бра ћај нотех нич ка 
шко ла Зе мун.  08/000822/17

Ко ја ди но вић Бран ка, Но ви Сад, ди пло ма о сте че ном по
зив но у сме ре ном обра зо ва њу и вас пи та њу сред њег ступ ња дел.
бр.05/2 од 14.06.1989г сред ње му зич ке шко ле Иси дор Ба јић у 
Но вом Са ду.  08/000823/17

Ко ја ди но вић Бран ка, Но ви Сад, све до чан ство/а II раз ре да 
по зив но у сме ре ног обра зо ва ња и вас пи та ња сред њег ступ ња дел.
бр.04/2 сред ње му зич ке шко ле Иси дор Ба јић у Но вом Са ду.

  08/000824/17
Ко ја ди но вић Бран ка, Но ви Сад, све до чан ство/а I раз ре да за

јед нич ког сред њег вас пи та ња и обра зо ва ња дел.бр.1/4 од 23.06.1986  
му зич ке шко ле Иси дор Ба јић у Но вом Са ду.  08/000825/17

Си та ри ца Жељ ко, Обре но вац, ди пло ма По љо при вред но хе
миј ске шко ле у Обре нов цу.  08/000826/17

Здрав ко вић Де ја на, СО Па ли лу ла, ди пло ма Зу бо тех нич ке 
шко ле у Бе о гра ду.  08/000827/17

Сми е шко Зол тан, Бе чеј, ди пло ма сред ње шко ле Бог дан 
Шу пут у Но вом Са ду.  08/000828/17

Ста мен ко вић Алек сан дар, Зве зда ра, ђач ка књи жи ца Дру ге 
еко ном ске шко ле у Бе о гра ду.  08/000829/17

Атељ Ла зар, Бе о град, ди пло ма Елек тро тех нич ка шко ла 
"Зе мун" у Бе о гра ду.  08/000830/17

Не шић На та ли ја, Ниш, ди пло ма Ад ми ни стра тив ноби ро
тех нич ке шко ле, у Ни шу.  08/000831/17

На стић Мир ја на, СО Пан че во, ди пло ма Сред ња По љо при
вред на шко ла Јо сиф Пан чић; Пан че во.  08/000832/17

Ми лу ти нов Дра ган, Но ви Сад, све до чан ство/а I и III раз ре
да сред ње елек тро тех нич ке шко ле Ми хај ло Пу пин у Но вом Са ду.

  08/000833/17
Ми тић Дра го слав, Вр њач ка Ба ња, ди пло ма Тех нич ка сред

ња вој на шко ла "Ге не рал ар ми је Иван Го шњак" у За гре бу.
  08/000834/17
Ва си ље вић Ми лош, Мла де но вац, све до чан ство/а IV раз ре

да Тех нич ке шко ле у Мла де нов цу.  08/000835/17
Ка ра но вић Ср ђан, Но ви Бе о град, све до чан ство/а СШ Тех

нич ка шко ла Но ви Бе о град у Бе о гра ду све до чан ство I,II,III,IV го
ди не.  08/000836/17

Ва си ље вић Ми лош, Мла де но вац, ди пло ма Тех нич ке шко ле 
у Мла де нов цу.  08/000837/17

Пе ја ко вић Ти ја на, Обре но вац, ди пло ма Гим на зи је у Обре
нов цу.  08/000838/17

Јо ва но вић Ми ло рад, Ки кин да, ди пло ма III сте пе на Хе
миј скотех но ло шке и гра ђе вин ске шко ле у Ки кин ди, школ ске 
1996/97.  08/000839/17

Пе ри шић Је ле на, Ла за ре вац, ди пло ма Тех нич ке шко ле „Ко
лу ба ра” у Ла за рев цу, школ ске 2000/01.  08/000840/17

Мар ја но вић Дра ган, Ниш, ди пло ма Елек тро тех нич ке шко
ле "Ни ко ла Те сла" у Ни шу.  08/000841/17

Ар сић Вла ди ца, Мла де но вац, све до чан ство/а I раз ре да Гра
ђе вин ско са о бра ћај не шко ле При шти наГра ча ни ца.  08/000842/17

Ар сић Вла ди ца, Мла де но вац, све до чан ство/а II раз ре да 
Гра ђе вин ско са о бра ћај не шко ле При шти наГра ча ни ца.

  08/000843/17
Ву ја си но вић Бо јан, Мол, ди пло ма Еко ном скотр го вин ске 

шко ле у Бе че ју, школ ске 2003/04.  08/000844/17
Јо ва но вић Ђор ђе, Кру ше вац, ди пло ма Ма шин скоелек тро

тех нич ке шко ле у Кру шев цу.  08/000845/17
Ба та ло Ду шан, Бе о град, ђач ка књи жи ца Дру ге еко ном ске 

шко ле у Бе о гра ду.  08/000846/17
Бо ја нић Ми лан, Бе о град, ђач ка књи жи ца Гим на зи је "Све ти 

Са ва" у Бе о гра ду.  08/000847/17
Ва сић Ра до слав, Лај ко вац, ди пло ма Же ле жнич ке тех нич ке 

шко ле бр.0429273/03.  08/000848/17
Ду шан По по вић, Гор њи Ми ла но вац, ди пло ма "Гра фич ко 

тех нич ка шко ла" Но ви Бе о град.  08/000849/17
Ву ков Ми ка, Каћ, ди пло ма еко ном ске шко ле „23.ок то бар” 

у Но вом Са ду.  08/000850/17
Ра кић Не бој ша, Бе о град, ди пло ма Тр го вач ка Шко ла, Бе о

град.  08/000851/17
Ма ној ло вић Мир ја на, Бе о град, ди пло ма Eкономско Тр го

вин ска Шко ла Со пот.  08/000852/17
Ла за ре вић Дра ган, Бе о град, ди пло ма Пе та Еко ном ска Шко ла.
  08/000853/17
Ба и лов Не ма ња, Бач ка Па лан ка, ди пло ма тех нич ке шко ле 

„9.мај ” у Бач кој Па лан ци.  08/000854/17
Ба ша Ати ла, Ка њи жа, ди пло ма Сред ње шко ле „До си теј 

Об ра до вић” у Но вом Кне жев цу.  08/000855/17
Џа бић Де јан, Обре но вац, све до чан ство/а 1. и 2. раз ре да 

Тех нич ке шко ле Бу да Да ви до вић у Обре нов цу.  08/000856/17
Ђу кић Ра до ван, Ја буч је, ди пло ма IV сте пе на Сред ње шко ле 

„17. сеп тем бар” у Лај ков цу.  08/000857/17
Ба бић Љи ља на, Зре ња нин, све до чан ство/а I раз ре да Ме ди

цин ске шко ле у Зре ња ни ну.  08/000858/17
Ба бић Љи ља на, Зре ња нин, све до чан ство/а II раз ре да Ме ди

цин ске шко ле у Зре ња ни ну.  08/000859/17
Ба бић Љи ља на, Зре ња нин, све до чан ство/а III раз ре да Ме

ди цин ске шко ле у Зре ња ни ну.  08/000860/17
Ба бић Љи ља на, Зре ња нин, све до чан ство/а IV раз ре да Ме

ди цин ске шко ле у Зре ња ни ну.  08/000861/17
Па ли брк Мир ја на, Кру ше вац, ди пло ма Ме ди цин ске шко ле 

у Кру шев цу.  08/000862/17
Ре па јић Јо ва на, Ру ма, ди пло ма СТШ „Ни ко ла Те сла” у 

Срем ској Ми тро ви ци.  08/000863/17
Се ку лић Ми лен ко, Ло зни ца, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 

Ло зни ци, школ ске 1981/82.  08/000864/17
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Ри ста но вић Да ни ло, Ужи це, уве ре ње о по ло же ном ма тур

ском ис пи ту Уго сти тељ ско ту ри стич ке шко ле у Ча је ти ни, дел. 
бр. 1227 од 06.12.2016.  08/000865/17

Го лу бо вић Да ли бор, Бор, ди пло ма Еко ном скотр го вин ске 
шко ле у Бо ру школ ске 1999/2000.  08/000866/17

Ка ли но вић Си ни ша, Под го рац, ди пло ма Гим на зи је у За је
ча ру.  08/000867/17

Ми ло ше вић Бог дан, Сме де ре во, све до чан ство/а III раз ре да 
Еко ном скотр го вин ске шко ле у Сме де ре ву.  08/000869/17

Ми ло ше вић Бог дан, Сме де ре во, ди пло ма Еко ном скотр го
вин ске шко ле у Сме де ре ву.  08/000870/17

Ву ја ди но вић Иван, Лу ча ни, ди пло ма о за вр ше ној сред њој 
по љо при вред ној шко ли Љу бо Ми ћић у По же ги, смер ме ха ни чар 
за по љо при вред ну ме ха ни за ци ју.  08/000871/17

Ги та рић Дра га на, Сме де рев ска Па лан ка, све до чан ство/а III 
раз ре да Еко ном скотр го вин ске шко ле у Сме де ре ву.  08/000872/17

Ги та рић Дра га на, Сме де рев ска Па лан ка, ди пло ма Еко ном
скотр го вин ске шко ле у Сме де ре ву.  08/000873/17

Јо ва но вић Алек сан дар, Сме де ре во, све до чан ство/а I раз ре
да Еко ном скотр го вин ске шко ле у Сме де ре ву.  08/000874/17

Јо ва но вић Алек сан дар, Сме де ре во, све до чан ство/а II раз
ре да Еко ном скотр го вин ске шко ле у Сме де ре ву.  08/000875/17

Ја ко вље вић Сла ви ша, Сме де ре во, све до чан ство/а III раз ре
да Еко ном скотр го вин ске шко ле у Сме де ре ву.  08/000876/17

Ку дић Је ле на, Лу гав чи на, све до чан ство/а III раз ре да Еко
ном скотр го вин ске шко ле у Сме де ре ву.  08/000877/17

Ку дић Је ле на, Лу гав чи на, ди пло ма Еко ном скотр го вин ске 
шко ле у Сме де ре ву.  08/000878/17

Ми на ко вић Је ле на, Сме де ре во, све до чан ство/а I раз ре да 
Еко ном скотр го вин ске шко ле у Сме де ре ву.  08/000879/17

Ми на ко вић Је ле на, Сме де ре во, све до чан ство/а II раз ре да 
Еко ном скотр го вин ске шко ле у Сме де ре ву.  08/000880/17

То ма шев Ја сми на, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Сме де ре ву.  08/000881/17

Рај ко вић Го ран, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Сме де ре ву.  08/000882/17

Ра јић Игор, Сме де ре во, све до чан ство/а I раз ре да Тех нич ке 
шко ле у Сме де ре ву.  08/000883/17

Ра јић Игор, Сме де ре во, све до чан ство/а II раз ре да Тех нич ке 
шко ле у Сме де ре ву.  08/000884/17

Ра јић Игор, Сме де ре во, све до чан ство/а III раз ре да Тех нич
ке шко ле у Сме де ре ву.  08/000885/17

Ра јић Игор, Сме де ре во, све до чан ство/а IV раз ре да Тех нич
ке шко ле у Сме де ре ву.  08/000886/17

Ра јић Игор, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Сме де
ре ву.  08/000887/17

Ми лић Зо ран, Сме де ре во, све до чан ство/а IV раз ре да Тех
нич ке шко ле у Сме де ре ву.  08/000888/17

Пи ри ва трић Зо ран, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 
Сме де ре ву.  08/000889/17

Је лић Ни ко ла, Сме де ре во, све до чан ство/а I раз ре да Тех
нич ке шко ле у Сме де ре ву.  08/000890/17

Сто ја но вић Ра ди во је, Зре ња нин, све до чан ство/а I и II го ди
не По љо при вред не шко ле у Бе о гра ду.  08/000891/17

Је лић Ни ко ла, Сме де ре во, све до чан ство/а II раз ре да Тех
нич ке шко ле у Сме де ре ву.  08/000892/17

Је лић Ни ко ла, Сме де ре во, све до чан ство/а III раз ре да Тех
нич ке шко ле у Сме де ре ву.  08/000893/17

Ми лен ко вић Алек сан дар, Ско баљ, ди пло ма Тех нич ке шко
ле у Сме де ре ву.  08/000894/17

То до ро вић Не бој ша, Сме де ре во, ди пло ма Тех нич ке шко ле 
у Сме де ре ву.  08/000895/17

Ша рић Сне жа на, Врд ник, све до чан ство/а I, II, III и IV раз
ре да сред ње по љо при вред не шко ле Сте ван Пе тро вић  Бри ле у 
Ру ми.  08/000896/17

Ра до је вић Ми ро слав, Па ра ћин, све до чан ство/а I раз ре да 
Гим на зи је у Па ра ћи ну.  08/000897/17

Ша рић Сне жа на, Врд ник, ди пло ма сред ње по љо при вред не 
шко ле Сте ван Пе тро вић  Бри ле у Ру ми.  08/000898/17

Ра до је вић Ми ро слав, Па ра ћин, све до чан ство/а II раз ре да 
Гим на зи је у Па ра ћи ну.  08/000899/17

Ра до је вић Ми ро слав, Па ра ћин, све до чан ство/а III раз ре да 
Гим на зи је у Па ра ћи ну.  08/000900/17

Ра до је вић Ми ро слав, Па ра ћин, све до чан ство/а IV раз ре да 
Гим на зи је у Па ра ћи ну.  08/000901/17

Ра до је вић Ми ро слав, Па ра ћин, ди пло ма Гим на зи је у Па ра
ћи ну.  08/000902/17

Цви јић Са ња, То ва ри ше во, све до чан ство/а I раз ре да Сред
ње струч не шко ле „Др Ра ди вој Ува лић” у Бач кој Па лан ци.

  08/000903/17
Цви јић Са ња, То ва ри ше во, све до чан ство/а II раз ре да Сред

ње струч не шко ле „Др Ра ди вој Ува лић” у Бач кој Па лан ци.
  08/000904/17
Цви јић Са ња, То ва ри ше во, све до чан ство/а III раз ре да 

Сред ње струч не шко ле „Др Ра ди вој Ува лић” у Бач кој Па лан ци.
  08/000905/17
Ва си ље вић Зо ран, Зе мун, ди пло ма СШ Са бра ћај на шко ла

тре ћи сте пен у Зе му ну.  08/000906/17
Ја сми на Шајн, План ди ште, све до чан ство/а По љо при бред

на шко ла "Вр шац" Вр шац ,све до чан ство за I го ди ну 2010/11.
  08/000907/17
Го бин Сне жа на, Но ви Бе о град, ди пло ма СШ Обра зов ни 

цен тар Пр ви мај у Бе о гра ду.  08/000908/17
Ја сми на Шајн, План ди ште, све до чан ство/а По љо при бред

на шко ла"Вр шац" Вр шац, Све до чан ство II го ди на 2011/2012.
  08/000909/17
Jaсмина Шајн, План ди ште, све до чан ство/а По љо при бред

на шко ла"Вр шац" Вр шац, Све до чан ство III го ди на 2012/2013.
  08/000910/17
На о до вић Ду шко, Срем ска Ка ме ни ца, ди пло ма сред ње 

шко ле Све то зар Ми ле тић у Но вом Са ду.  08/000911/17
Бу ла јић Зо ран, Вр бас, ди пло ма ССШ „4. ју ли” у Вр ба су, 

дел. бр. 1028/96.  08/000912/17
Сла дић Јо ван, Вр бас, ди пло ма ОЦ „4. ју ли” у Вр ба су, дел. 

бр. 677 од 03.06.1982.  08/000913/17
Ђу рић Па вле, Ло зни ца, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Ло зни

ци, школ ске 2012/13.  08/000914/17
Јев тић Зо ран, Ба ња Ко ви ља ча, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 

Ло зни ци, школ ске 1975/76.  08/000915/17

Ма тић Зо ран, Ло зни ца, ди пло ма Тех нич ке шко ле у Ло зни
ци, школ ске 1981/82.  08/000916/17

Јо ва но вић Ка та ри на, Бе о град, ди пло ма Пе те бе о град ске ги
на зи је.  08/000917/17

Гро здић Ра до слав, Каћ, ди пло ма тех нич ке шко ле „Јо ван 
Ву ка но вић ” у Но вом Са ду.  08/000918/17

Ми нић Жељ ко, За је чар, ди пло ма Гим на зи је у За је ча ру.
  08/000919/17
Гру јић Сње жа на, Но ви Сад, ди пло ма елек тро тех нич ке 

шко ле „Ми хај ло Пу пин” у Но вом Са ду.  08/000920/17
Жив ко вић Ми ро слав, Бе о град, ди пло ма Обра зов но вас пит

не и из да вач ке РО „9. мај”, ООУР Шко ле прав не и би ро тех нич ке 
стру ке у Бе о гра ду, дел. бр. 123/34 од 1984.  08/000921/17

Со ко ло вић До бри ца, Ниш, ди пло ма Гим на зи је у За је ча ру.
  08/000922/17
Алек сић Ни ко ла, Ужи це, ди пло ма Тр го вин скоуго сти тељ

ске шко ле у Ча је ти ни, дел. бр. 273 од 12.06.2001.  08/000923/17
Ђор ђе вић Ани та, Цр вен ка, ди пло ма III сте пе на Сред ње 

шко ле „Све ти Са ва” у Сом бо ру.  08/000924/17
Ми ло ше вић Све ти слав, Ин ђи ја, ди пло ма Сред ње шко ле 

„Др Ђор ђе На то ше вић” у Ин ђи ји.  08/000925/17
Жи во јин Кри сти ан, Су тје ска, ди пло ма Тех нич ке шко ле у 

Зре ња ни ну, школ ске 1995/96.  08/000926/17
Па јић Бо јан, Ма јурШ, све до чан ство/а I раз ре да По љо при

вред не шко ле са до мом уче ни ка у Шап цу.  08/000927/17
Па јић Бо јан, Ма јурШ, све до чан ство/а II раз ре да По љо

при вред не шко ле са до мом уче ни ка у Шап цу.  08/000928/17
Па јић Бо јан, Ма јурШ, све до чан ство/а III раз ре да По љо

при вред не шко ле са до мом уче ни ка у Шап цу.  08/000929/17
Па јић Бо јан, Ма јурШ, све до чан ство/а IV раз ре да По љо

при вред не шко ле са до мом уче ни ка у Шап цу.  08/000930/17
Гли шић Сте фан, Кра гу је вац, све до чан ство/а пр вог раз ре да 

Тех нич ке шко ле за ма шин ство и са о бра ћај у Кра гу јев цу.
  08/000931/17
Гли шић Сте фан, Кра гу је вац, све до чан ство/а дру гог раз ре

да Тех нич ке шко ле за ма шин ство и са о бра ћај у Кра гу јев цу.
  08/000932/17
Ра до ва но вић Алек сан дар, Обре но вац, ди пло ма Тех нич ке 

шко ле у Обре нов цу, дел. бр. 705/4 од 13.06.2005.  08/000933/17
Ива нов Ива на, Бе о град, све до чан ство/а Че твр те го ди не Са

о бра ћај но тех нич ке шко ле у Зе му ну.  08/000934/17
Пр ље вић Ни ко ла, Дри је тањ, ди пло ма СШ Љу бо Ми ћић 

По же га, ме сар.  08/000935/17
Да је вић Иси до ра Ана, Бе о град, све до чан ство/а Пр вог раз

ре да IV бе о град ске гим на зи је у Бе о гра ду.  08/000936/17
Да је вић Иси до ра Ана, Бе о град, све до чан ство/а Дри гог раз

ре да IV бе о град ске гим на зи је у Бе о гра ду.  08/000937/17
Да је вић Иси до ра Ана, Бе о град, све до чан ство/а Дру гог раз

ре да IV бе о град ске гим на зи је у Бе о гра ду.  08/000938/17
Ни ко лић Јо ви ца, Кра гу је вац, све до чан ство/а Тре ћег раз ре

да Тех нич ке сред ње вој не шко ле у За гре бу.  08/000939/17
Ма ле тић Ми ле на, Штут гарт, све до чан ство/а I раз ре да Тр

го вач ке шко ле „Па ја Мар га но вић” у Пан че ву.  08/000940/17
Ма ле тић Ми ле на, Штут гарт, све до чан ство/а II раз ре да Тр

го вач ке шко ле „Па ја Мар га но вић” у Пан че ву.  08/000941/17
Ма ле тић Ми ле на, Штут гарт, све до чан ство/а III раз ре да Тр

го вач ке шко ле „Па ја Мар га но вић” у Пан че ву.  08/000942/17
Ра да ко вић Дра ган, Бе чеј, све до чан ство/а I разредa Цен тра 

за сред ње усме ре но обра зо ва ње и вас пи та ње „Мом чи ло Ша ра
но вић” у Бе че ју, школ ске 1985/86.  08/000943/17

Ра да ко вић Дра ган, Бе чеј, све до чан ство/а II разредa Цен тра 
за сред ње усме ре но обра зо ва ње и вас пи та ње „Мом чи ло Ша ра
но вић” у Бе че ју, школ ске 1986/87.  08/000944/17

Шкр бић Ни ко ла, Но ви Сад, ди пло ма сред ње ма шин ска 
шко ла у Но вом Са ду.  08/000947/17

По ли мац Сне жа на, Но ви Бе о град, ди пло ма СШ Ар хи те тон
скатех нич ка шко ла у Бе о гра ду бр.ди пло ме 1922.  08/000948/17

Мак си мо вић Ду шан, Бе о град, ди пло ма Ма шин ски обра
зов ни цен тар Ра до је Да кић, Ра ко ви ца.  08/000949/17

Пе тро вић М. Зо ран, Бе о град, ди пло ма Са о бра ћај нотех
нич ка шко ла Зе мун.  08/000950/17

Ера ко вић На та ша, Обре но вац, све до чан ство/а I раз ре да 
Гим на зи је у Обре нов цу.  08/000951/17

Ера ко вић На та ша, Обре но вац, све до чан ство/а II раз ре да 
Гим на зи је у Обре нов цу.  08/000952/17

Ера ко вић На та ша, Обре но вац, све до чан ство/а III раз ре да 
Гим на зи је у Обре нов цу.  08/000953/17

Ера ко вић На та ша, Обре но вац, све до чан ство/а IV раз ре да 
Гим на зи је у Обре нов цу.  08/000954/17

Ера ко вић На та ша, Обре но вац, ди пло ма Гим на зи је у Обре
нов цу.  08/000955/17

Ми лен ти је вић Ми лан, Пан че во, ди пло ма Ма шин ске шко ле 
у Пан че ву, дел. бр. 6/136 од 17.06.2015.  08/000956/17

Ај ду ко вић Не над, Во ждо вац, ди пло ма Уго сти тељ скоту ри
стич ка шко ла у Бе о гра ду.  08/000957/17

Ке сић Бо ја на, Др вар, ди пло ма тре ћег сте пе на Хе миј ско
пре храм бе но тех но ло шке шко ле у Бе о гра ду.  08/000958/17

До ма но вић Алек сан дар, Кра гу је вац, све до чан ство/а III раз
ре да По ли тех нич ке шко ле у Кра гу јев цу.  08/000959/17

Гли ша но вић Сте ван, Бор, ди пло ма Еко ном скотр го вин ске 
шко ле у Бо ру.  08/000960/17

Пан то вић Пре драг, Ку ла, ди пло ма Еко ном ско тр го вин ске 
шко ле у Ку ли, школ ске 1992/93.  08/000961/17

Бо гу но вић Жељ ко, Ку ку јев ци, ди пло ма III сте пе на СТШ 
„Ни ко ла Те сла” у Срем ској Ми тро ви ци.  08/000962/17

Ми ла ди но вић Ве ли мир, Про ку пље, ди пло ма ку ва ра.
  08/000963/17
Ти смо на ре вић Ма ри ја, Ку че во, ди пло ма По љо при вред не 

шко ле са до мом уче ни ка „Со ња Ма рин ко вић” у По жа рев цу.
  08/000964/17
Ни ко лић Но ви ца, Алек сан дро вац, све до чан ство/а III раз ре

да По љо при вред нопре храм бе ног школ ског цен тра „Со ња Ма
рин ко вић” у По жа рев цу.  08/000965/17

То шко вић Ми лан, Кра ље во, ди пло ма о за вр ше ној ПХШ Др 
Ђор ђе Ра дић из Кра ље ва смер пре ра ђи вач пла стич них ма са.

  08/000966/17
Ко ва че вић Ани та, Цр вен ка, ди пло ма Сред ње струч не шко

ле у Цр вен ки.  08/000967/17
Си ни ша Стан ко вић, Бе о град, ди пло ма Обра зов новас пит на 

ор га ни за ци ја"Мо ше Пи ја де"Бе о град.  08/000968/17

Си ни ша Стан ко вић, Бе о град, све до чан ство/а Че твр тог раз
ре да Обра зов новас пит на ор га ни за ци ја"Мо ше Пи ја де"Бе о град.

  08/000969/17
Ма ле тић Срећ ко, Про ку пље  Ве ли ка Пла на, ди пло ма Ме

ди цин ске шко ле „Др Алек са Са вић” у Про ку пљу.  08/000970/17
Ђор ђе вић Да ли бор ка, Ра ни луг, ди пло ма Еко ном скотр го

вин ске шко ле, Гњи ла не  Ра ни луг.  08/000971/17
Ра ше вић Ђур ко вић Ма ри ја, Кру ше вац, све до чан ство/а I 

раз ре да Ме ди цин ске шко ле у Кру шев цу.  08/000972/17
Ра ше вић Ђур ко вић Ма ри ја, Кру ше вац, све до чан ство/а II 

раз ре да Ме ди цин ске шко ле у Кру шев цу.  08/000973/17
Ра ше вић Ђур ко вић Ма ри ја, Кру ше вац, све до чан ство/а III 

раз ре да Ме ди цин ске шко ле у Кру шев цу.  08/000974/17
Ра ше вић Ђур ко вић Ма ри ја, Кру ше вац, све до чан ство/а IV 

раз ре да Ме ди цин ске шко ле у Кру шев цу.  08/000975/17
Ра ше вић Ђур ко вић Ма ри ја, Кру ше вац, ди пло ма Ме ди цин

ске шко ле у Кру шев цу.  08/000976/17
Ђор ђе вић Вла ди мир, Сме де ре во, све до чан ство/а IV раз ре

да ОЦ „Јо ван Ја ни ћи је вић” у Сме де ре ву, школ ске 1987/88.
  08/000977/17
Гр ко вић Мир ја на, Сом бор, ди пло ма IV сте пе на Ме ди цин

ске шко ле „Др Ру жи ца Рип” у Сом бо ру.  08/000978/17
Ђа пић Дра ган, Вр бас, ди пло ма ССШ „4. ју ли” у Вр ба су, 

дел. бр. 1185/96.  08/000979/17
Дра гу ло вић Зо ран, Бор, ди пло ма II сте пе на ПОЦ „Иво Ло

ла Ри бар”  ООУР шко ла „Бо ра Стан ко вић” у Бо ру.  08/000980/17
Па нић Сан дри ца, Пи рот, ди пло ма Мле кар ске шко ле са до

мом уче ни ка „Др Обрен Пе јић” у Пи ро ту, школ ске 2009/10.
  08/000981/17
Апић Сне жа на, Де спо то во, све до чан ство/а III раз ре да 

ССШ „Др Ра ди вој Ува лић” у Бач кој Па лан ци, школ ске 1981/82.
  08/000982/17
Стан ко вић Ни ко ла, Зве зда ра, све до чан ство/а I го ди не из да

то од Мшин ска шко ла Тех но Арт у Бе о гра ду.  08/000983/17
Стан ко вић Ни ко ла, Зве зда ра, све до чан ство/а I. год. из да то 

од Тех но арт у Бе о гра ду.  08/000984/17
Ги че вић Ми ло рад, Но ви Бе о град, ди пло ма Хе ми ске шко ле 

у Кру шев цу.  08/000985/17
Со ло мун Та ма ра, Бе о град, ди пло ма Ар хи тек тон ске шко ле, 

школ ске 1993/1994 го ди не.  08/000986/17

– ЈАВ НЕ ИС ПРА ВЕ ВИ СО КО ШКОЛ СКИХ УСТА НО ВА –
Ни ко ла Не нић, Но ви Сад, сту дент ска књи жи ца  ин декс 

бр.MAR046/16 еко ном ског фа кул те та у Су би ти ци и уни вер зи тет 
у Но вом Са ду.  09/000142/17

Илић Мла ден, Кру пањ, сту дент ска књи жи ца  ин декс 
бр.492/13 прав ног фа кул те та у Но вом Са ду.  09/000143/17

Са ња Вуј чић, Ра ко ви ца, сту дент ска књи жи ца  ин декс Из
дат од Фар ма це ут ског  фа кул те та у Бе о гра ду.  09/000144/17

Не ма ња Ла ла то вић, Бе о град, сту дент ска књи жи ца  ин декс 
број 730/14, Фа кул те та ор га ни за ци о них на у ка у Бе о гра ду.

  09/000145/17
Бар ло вац Да вид, Кра ље во, сту дент ска књи жи ца  ин декс 

број 31/2015 из дат од Фа кул те та за хо те ли јер ство и ту ри зам у 
Вр њач кој ба њи.  09/000146/17

Бје ле тић Та тја на, Но ви Сад, сту дент ска књи жи ца  ин декс 
број 26899/99 По љо при вред ног фа кул те та у Но вом Са ду.

  09/000147/17
За по ро жац Сер геј, Ко сов ска Ми тро ви ца, сту дент ска књи

жи ца  ин декс број ин дек са 63 Фи ло зоф ског фа кул те та Уни вер
зи те та у При шти ни са се ди штем у Ко сов ској Ми тро ви ци.

  09/000148/17
Кне же вић Дра га на, Ин ђи ја, сту дент ска књи жи ца  ин декс 

ПЕ502/16 Фа кул те та за еко но ми ју и ин же њер ски ме наџ мент у 
Но вом Са ду.  09/000149/17

Ти ја на Јо ва но вић, Сав ски Ве нац, сту дент ска књи жи ца  ин
декс Из дат од Фа ку те та По ли тич ких На у ка у Бе о гра ду.  09/000150/17

Бу лић  Ђор ђе, Бе о град, сту дент ска књи жи ца  ин декс Прав ни 
фа кул тет смер без бед ност у Бе о гра ду бр.210020/2016.  09/000151/17

Ви ше кру на  Мар ко, Но ви Бе о град, сту дент ска књи жи ца  ин
декс Ви со ке ту ри стич ке шко ле у бе о гра ду бр.45/2015.  09/000152/17

Се нић Ми лош, Ча чак, уве ре ње о струч ном оспо со бља ва
њу Опе ра тив ни тре нер ка ра теа,из да то од Ви со ка Ш.Стру ков них 
Сту ди ја Ака де ми ја Фуд ба ла у Бе о гра ду.  09/000153/17

Тр ку ља Ни ко ла, Ве ли ка Гре да, сту дент ска књи жи ца  ин декс 
191/12 ФР Ви со ке по слов не шко ле у Но вом Са ду.  09/000154/17

Тер зић Јо ва на, Бе о град, сту дент ска књи жи ца  ин декс бр. 
16/897 Прав ног фа кул те та у Бе о гра ду.  09/000155/17

Ра ди но вић Ми ха и ло, Па ли лу ла, сту дент ска књи жи ца  ин
декс из дат на ..Фи ло зоф ском фа кул те ту ,,у Бе о гра ду.  09/000156/17

Жив ко вић Ог њен, Зе мун, сту дент ска књи жи ца  ин декс 
Ви со ка хо те ли јер ска шко ла у Бе о гра ду бр.ин дек са GS 079/2014.

  09/000157/17
Стан ко вић Сла ви ца, Ле ско вац, ди пло ма Ви ше еко ном ске 

шко ле у Ле сков цу, број 6581/025210.  09/000158/17
Хам за гић Ка сим, Но ви Па зар, ди пло ма ред ни број из еви

ден ци је II127/13 и број 001458 из да та 30.03.2013.го ди не од Уни
вер зи те та у Но вом Па за ру.  09/000159/17

Мла ђе но вић То ми слав, Зве зда ра, сту дент ска књи жи ца  
ин декс По љо при вред ног фал ку те та у Зе му ну . број ин дек са.
АЕ160810.  09/000160/17

Ва сић Ми ља на, Сме де ре во, сту дент ска књи жи ца  ин декс Ме
ди цин ског фа кул те та у Бе о гра ду бр. ин дек са 140/07.  09/000161/17

Јан ко вић Је ле на, Зе мун, ди пло ма Ви ша ме ди цин ска шко ла 
у Зе му ну,бр. ди пло ме:453/97.  09/000162/17

Илић Го ран, Ме ро ши на, ди пло ма Ви ша ме ди цин ска шко ла 
у Зе му ну бр.ди пло ме:3027/86.  09/000163/17

Ни ко лић Ђо ко, Бе о град, ди пло ма Ви со ке ту ри стич ке шко
ле стру ков них сту ди ја  у Бе о гра ду бр.296/2008.  09/000164/17

Рај ко вић Је ле на, Вла со тин це, ди пло ма Ви ше еко ном ске 
шко ле, у Ле сков цу, бр. 99/175209.  09/000165/17

Мла де но вић Је ле на, Вла со тин це, ди пло ма Ви ше еко ном ске 
шко ле, у Ле сков цу, бр. 99/175209.  09/000166/17

Ни ко лић Фи лип, Бе о град, сту дент ска књи жи ца  ин декс 
фа кул тет за по слов не сту ди је и пра во уни вер зи тет Уни он.

  09/000167/17

– ПЕ ЧА ТИ –
Ban ca In te sa a.d. Be o grad, Но ви Бе о град, штам биљ че твр та

стог об ли ка ис пи сан ла ти нич ним тек стом: Ban ca In te sa ad Be o
grad; RC Be o grad 5128 10.  10/000042/17
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Члан 32.

Ди рек тор мо же би ти су спен до ван на на чин и под усло ви-
ма про пи са ним за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них 
пред у зе ћа.

Члан 33.
Јав но пред у зе ће мо же има ти вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра 

ко га име ну је Осни вач у слу ча је ви ма, под усло ви ма и на пе ри од ко-
ји су про пи са ни за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них 
пред у зе ћа. 

Вр ши лац ду жно сти ди рек то ра има сва пра ва, оба ве зе и овла-
шће ња ко ја има ди рек тор Јав ног пред у зе ћа. 

Из вр шни ди рек тор

Члан 34. 
За из вр шног ди рек то ра мо же би ти иза бра но ли це ко је ис пу-

ња ва усло ве про пи са не за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај 
јав них пред у зе ћа. 

Јав но пред у зе ће не мо же има ти ви ше од се дам из вр шних ди-
рек то ра, а број из вр шних ди рек то ра утвр ђу је се Ста ту том. 

Из вр шни ди рек тор не мо же има ти за ме ни ка.
Из вр шни ди рек тор мо ра би ти у рад ном од но су у Јав ном 

пред у зе ћу. 

Члан 35.
Ди рек тор и из вр шни ди рек то ри има ју пра во на за ра ду, а мо гу 

има ти и пра во на сти му ла ци ју.
Акт о ис пла ти сти му ла ци је до но си Над зор ни ор ган у скла ду 

са за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа. 
Акт о ис пла ти сти му ла ци је из вр шног ди рек то ра до но си се на 

пред лог Ди рек то ра.

Члан 36. 
Из вр шни ди рек тор оба вља по сло ве у окви ру овла шће ња ко је 

му је од ре дио ди рек тор, у скла ду са овом од лу ком и Ста ту том.
Из вр шни ди рек тор за свој рад од го ва ра Ди рек то ру.

11. За шти та жи вот не сре ди не 

Члан 37. 
Јав но пред у зе ће  ду жно је да у оба вља њу сво је де лат но сти 

обез бе ђу је по треб не усло ве за за шти ту и уна пре ђе ње жи вот не сре-
ди не и да спре ча ва узро ке и от кла ња по сле ди це ко је угро жа ва ју 
жи вот ну сре ди ну. 

12. Јав ност у ра ду Јав ног пред у зе ћа

Члан 38. 
Јав но пред у зе ће ду жно је да на сво јој ин тер нет стра ни ци об-

ја ви усво је ни го ди шњи про грам по сло ва ња као и све ње го ве из ме-
не и до пу не, од но сно из вод из тог про гра ма ако Јав но пред у зе ће 
има кон ку рен ци ју на тр жи шту, тро ме сеч не из ве шта је о ње го вој 
ре а ли за ци ји; ре ви ди ра не фи нан сиј ске го ди шње из ве шта је са ми-
шље њем овла шће ног ре ви зо ра на те из ве шта је, рад не би о гра фи је 
чла но ва Над зор ног од бо ра, ди рек то ра и из вр шних ди рек то ра; ор-
га ни за ци о ну струк ту ру, као и дру ге ин фор ма ци је ко је су од на ро-
чи тог зна ча ја за јав ност.

13. Оп шти ак ти Јав ног пред у зе ћа

Члан 39. 
Оп шти ак ти Јав ног пред у зе ћа су Ста тут, од лу ке, пра вил ни ци 

и дру ги ак ти ко ји ма се на оп шти на чин уре ђу ју од ре ђе на пи та ња.
Ста тут је основ ни оп шти акт Јав ног пред у зе ћа.
Оста ли оп шти ак ти Јав ног пред у зе ћа не сме ју би ти у су прот-

но сти са од ред ба ма Ста ту та. 

Члан 40. 
Ста ту том се по дроб ни је уре ђу ју: по слов но име и се ди ште 

Јав ног пред у зе ћа; оба вља ње де лат но сти, од но сно по сло ви Јав ног 
пред у зе ћа ко ји ни су пред ви ђе ни овом од лу ком; за сту па ње Јав ног 
пред у зе ћа; ор га ни Јав ног пред у зе ћа и њи хо ве над ле жно сти; на чин 
на ко ји се у над зор ни од бор име ну је пред став ник за по сле них у 

Јав ном пред у зе ћу; на чин рас по ре ђи ва ња до би ти и по кри ће гу би-
та ка Јав ног пред у зе ћа; ре зер ве; оп шти ак ти Јав ног пред у зе ћа, над-
ле жност за њи хо во до но ше ње и на чин њи хо вог сту па ња на сна гу 
и дру га пи та ња зна чај на за рад и по сло ва ње Јав ног пред у зе ћа и за 
оства ри ва ње пра ва, оба ве за и од го вор но сти за по сле них у Јав ном 
пред у зе ћу. 

14. Пре ла зне и за вр шне од ред бе  

Члан 41. 
Јав но пред у зе ће на ста вља да оба вља де лат но сти ко је је оба-

вља ло на дан до но ше ња ове од лу ке, у скла ду са За ко ном  о јав-
ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16), За ко ном о 
енер ге ти ци („Слу жбе ни гла сник РС”, број 145/14) и овом од лу ком.

Јав но пред у зе ће уса гла си ће Ста тут и дру га оп шта ак та са за-
ко ном и овом од лу ком у ро ку од 90 да на од да на до но ше ња ове 
од лу ке. 

Члан 42. 
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”. 

05 број 023-730/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

351
На осно ву чла на 5. став 1, а у ве зи са чла ном 79. став 1. За-

ко на о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16) 
и чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о ускла ђи ва њу по сло ва ња Јав ног пред у зе ћа  
„На ци о нал ни парк Фру шка го ра” Срем ска Ка ме ни ца 

са За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма

1. Увод не од ред бе

Члан 1.
Јав но пред у зе ће „На ци о нал ни парк Фру шка го ра” (у да љем 

тек сту: Јав но пред у зе ће), осно ва но је За ко ном о на ци о нал ним пар-
ко ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 39/93), ра ди оба вља ња по-
сло ва упра вља ња На ци о нал ним пар ком Фру шка го ра.

Осни ва ње Јав ног пред у зе ћа упи са но је у суд ски ре ги стар При-
вред ног су да у Но вом Са ду, ре ги стар ски уло жак 1-714, Ре ше ње број 
7107/93, од 8. ју ла 1993. го ди не, а пре ве де но је у Ре ги стар при вред-
них су бје ка та у Аген ци ји за при вред не ре ги стре Ре ше њем БД број 
1270/2005 од 13. ма ја 2005. го ди не, под ма тич ним бро јем 08042292. 

Скуп шти на Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не до не ла је Од лу-
ку о осни ва њу ЈП за упра вља ње На ци о нал ним пар ком Фру шка го-
ра, бр. 023-4/10 („Слу жбе ни лист АПВ”, број 2/10).

Вла да је Уго во ром број: 023-6167/2010-1 од 19. ок то бра 2010. 
го ди не, пре не ла осни вач ка пра ва на Ауто ном ну по кра ји ну Вој во ди ну.

Ре ше њем Аген ци је за при вред не ре ги стре БД број 
121447/2010 од 17. де цем бра 2010. го ди не, ре ги стро ва на је про-
ме на осни ва ча Јав ног пред у зе ћа „На ци о нал ни парк Фру шка го ра” 
Срем ска Ка ме ни ца и као осни вач упи са на Ауто ном на по кра ји на 
Вој во ди на.

Вла да и Вла да Ауто ном не по кра ји не Вој во ди не, 22. мар та 
2013. го ди не, за кљу чи ле су Уго вор, ко јим је рас ки нут Уго вор о 
пре но су осни вач ких пра ва у Јав ном пред у зе ћу „На ци о нал ни парк 
Фру шка го ра” Срем ска Ка ме ни ца на Ауто ном ну по кра ји ну Вој во-
ди ну, број 023-6167/2010-1, чи ме је Ре пу бли ка Ср би ја по но во сте-
кла осни вач ка пра ва.
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Члан 2.
Осни вач Јав ног пред у зе ћа је Ре пу бли ка Ср би ја, а пра ва осни-

ва ча вр ши Вла да, Бе о град, Не ма њи на 11, ма тич ни број: 07020171 
(у да љем тек сту: Осни вач). 

Члан 3.
Јав но пред у зе ће по слу је под по слов ним име ном: Јав но пред-

у зе ће „На ци о нал ни парк Фру шка го ра” Срем ска Ка ме ни ца. 
Скра ће но по слов но име Јав ног пред у зе ћа је: ЈП „На ци о нал ни 

парк Фру шка го ра”. 
Се ди ште Јав ног пред у зе ћа је у Срем ској Ка ме ни ци, Зма јев 

трг број 1. 

Члан 4.
Јав но пред у зе ће има свој ство прав ног ли ца и пра ва, оба ве зе и 

од го вор но сти утвр ђе не за ко ном и овом од лу ком. 
Јав но пред у зе ће по се ду је пе чат, штам биљ и ме мо ран дум, чи-

ји се из глед и са др жи на утвр ђу је ста ту том Јав ног пред у зе ћа (у да-
љем тек сту: Ста тут). 

2. Де лат но сти Јав ног пред у зе ћа

Члан 5.
Пре те жна де лат ност Јав ног пред у зе ћа је сте: 
 – Ши фра де лат но сти: 9104,
 – На зив де лат но сти: Де лат ност бо та нич ких и зо о ло шких вр-

то ва и за шти та при род них вред но сти. 
Де лат ност Јав ног пред у зе ћа од оп штег ин те ре са је упра вља-

ње за шти ће ним под руч јем, у скла ду са за ко ном. 
Јав но пред у зе ће оба вља и де лат но сти: за шти те, уна пре ђе-

ња, пре зен та ци је и по пу ла ри за ци је на ци о нал ног пар ка и ње го вих 
при род них вред но сти и кул тур них до ба ра; обез бе ђи ва ња не сме та-
ног од ви ја ња при род них про це са и одр жи вог ко ри шће ња при род-
них ре сур са, при ку пља ња, об ра де по да та ка и во ђе ња еви ден ци је 
о при род ним вред но сти ма, људ ским ак тив но сти ма и про це си ма 
ко ји пред ста вља ју фак тор угро жа ва ња и оште ће ња на ци о нал ног 
пар ка; пра ће ња ста ња очу ва но сти при ро де и сте пе на угро же но-
сти обје ка та ге о на сле ђа, ди вљих биљ них и жи во тињ ских вр ста и 
њи хо вих ста ни шта, ста ни шних ти по ва, еко ло шки зна чај них под-
руч ја, еко ло шких ко ри до ра и пре де ла; над зо ра над спро во ђе њем 
усло ва и ме ра за шти те при ро де у на ци о нал ном пар ку; над зо ра над 
прав ним и фи зич ким ли ци ма ко ји оба вља ју до зво ље не де лат но сти 
у на ци о нал ном пар ку у скла ду са за ко ном; га здо ва ња и одр жи вог 
ко ри шће ња шу ма; за шти те, га је ња, уна пре ђи ва ња и одр жи вог ко-
ри шће ња лов не и ри бо лов не фа у не; упра вља ња гра ђе вин ским зе-
мљи штем ко је му је пре не то на ко ри шће ње; ор га ни зо ва ња ис тра-
жи ва ња у обла сти за шти те и раз во ја на ци о нал ног пар ка; одр жи вог 
ту ри зма у на ци о нал ном пар ку; про јек то ва ња, из град ње и одр жа ва-
ња обје ка та ко ји су у функ ци ји за шти те одр жи вог ту ри зма; ге о дет-
ских по сло ва ве за них за шу ме, зе мљи ште и објек те; упра вља ње 
по се ти о ци ма, дру ге де лат но сти ко је су од ре ђе не Ста ту том, у скла-
ду са за ко ном. 

Јав но пред у зе ће ду жно је да обез бе ди трај но оба вља ње де лат-
но сти од оп штег ин те ре са, као и раз вој и уна пре ђе ње де лат но сти. 

3. Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти Осни ва ча пре ма Јав ном 
пред у зе ћу и Јав ног пред у зе ћа пре ма Осни ва чу

Члан 6.
Осни вач да је са гла сност на сле де ће ак те Јав ног пред у зе ћа: 
1) план упра вља ња ко ји до но си Јав но пред у зе ће за пе ри од од 

де сет го ди на у скла ду са За ко ном о за шти ти при ро де („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10  – ис прав ка и 14/16) и За ко ном 
о на ци о нал ним пар ко ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 84/15);

2) Ста тут; 
3) пра вил ник о ра ду;
4) ду го роч не и сред њо роч не пла но ве по слов не стра те ги је и 

раз во ја;
5) го ди шњи про грам по сло ва ња; 
6) од лу ку о рас по де ли до би ти, од но сно од лу ку о на чи ну по-

кри ћа гу бит ка; 
7) од лу ку о рас по ла га њу (при ба вља њу и оту ђе њу и да ва њу у 

за куп) сред ста ва у јав ној сво ји ни ко ја су пре не та у сво ји ну Јав ног 
пред у зе ћа, ве ли ке вред но сти, ко ја је у не по сред ној функ ци ји оба-
вља ња де лат но сти од оп штег ин те ре са, утвр ђе них овом од лу ком;

8) акт о про це ни вред но сти ка пи та ла, као и на про грам и од-
лу ке о сво јин ској тран сфор ма ци ји;

9) о ку по ви ни уде ла или ак ци ја у дру гом пред у зе ћу, од но сно 
при вред ном дру штву;

10) о да ва њу га ран ци ја, ава ла, јем ства, за ло га и дру гих сред-
ста ва обез бе ђе ња за по сло ве ко ји ни су из окви ра де лат но сти од 
оп штег ин те ре са; 

11) дру ге ак те у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је оба вља ње 
де лат но сти од оп штег ин те ре са и овом од лу ком; 

Осни вач да је прет ход ну са гла сност на сле де ће ак те Јав ног 
пред у зе ћа: 

1) о ула га њу ка пи та ла; 
2) о ста ту сним про ме на ма; 
3) о осни ва њу дру гих прав них су бје ка та. 

Члан 7.
Јав но пред у зе ће до но си го ди шњи про грам по сло ва ња и до-

ста вља га Осни ва чу ра ди да ва ња са гла сно сти, нај ка сни је у ро ку од 
15 да на од да на усва ја ња ак та о бу џе ту Ре пу бли ке Ср би је. 

Јав но пред у зе ће до но си ду го роч ни и сред њо роч ни план по-
слов не стра те ги је и раз во ја. 

Јав но пред у зе ће је ду жно да ду го роч не и сред њо роч не пла-
но ве по слов не стра те ги је и раз во ја и го ди шњи про грам по сло ва ња 
ускла ди са за ко ном и про грам ским и план ским ак ти ма Осни ва ча. 

Јав но пред у зе ће мо ра има ти из вр ше ну ре ви зи ју фи нан сиј-
ских из ве шта ја од стра не овла шће ног ре ви зо ра.

Фи нан сиј ски из ве штај са из ве шта јем овла шће ног ре ви зо ра 
Јав но пред у зе ће до ста вља Осни ва чу, ра ди ин фор ми са ња.

Јав но пред у зе ће ду жно је да пре ис пла те за ра да ове ри обра-
зац за кон тро лу об ра чу на и ис пла те за ра да.

Члан 8.
Јав но пред у зе ће ду жно је да ми ни стар ству над ле жном за по-

сло ве при вре де до ста вља тро ме сеч не из ве шта је о ре а ли за ци ји го-
ди шњег про гра ма по сло ва ња, на обра сцу из ве шта ја ко ји про пи ше 
ми ни стар над ле жан за по сло ве при вре де, у скла ду са за ко ном. 

Члан 9.
Ако се усво је ни го ди шњи про грам по сло ва ња Јав ног пред у-

зе ћа не спро во ди у де лу ко ји се од но си на за ра де или за по шља ва-
ње, ми ни стар ство над ле жно за по сло ве фи нан си ја и ми ни стар ство 
над ле жно за по сло ве ра да и за по шља ва ња не ће из вр ши ти ове ру 
обра за ца ко је Вла да про пи су је за кон тро лу об ра чу на и ис пла те за-
ра да у јав ним пред у зе ћи ма, у скла ду са за ко ном.

Члан 10.
У слу ча ју по ре ме ћа ја у по сло ва њу Јав ног пред у зе ћа, Осни-

вач пред у зи ма ме ре ко ји ма ће се обез бе ди ти усло ви за не сме та но 
оба вља ње де лат но сти од оп штег ин те ре са Јав ног пред у зе ћа, а на-
ро чи то: 

1) про ме ну уну тра шње ор га ни за ци је; 
2) раз ре ше ње ор га на ко је име ну је и име но ва ње при вре ме них 

ор га на; 
3) огра ни че ње у по гле ду пра ва рас по ла га ња по је ди ним сред-

стви ма у јав ној сво ји ни; 
4) дру ге ме ре од ре ђе не за ко ном ко јим се уре ђу ју усло ви и на-

чин оба вља ња де лат но сти од оп штег ин те ре са и овом од лу ком. 
За вре ме рат ног ста ња Осни вач мо же у Јав ном пред у зе ћу 

утвр ди ти ор га ни за ци ју ко ја је по треб на за оба вља ње де лат но сти 
од оп штег ин те ре са Јав ног пред у зе ћа. 

Члан 11.
У Јав ном пред у зе ћу, за по сле ни оства ру ју пра во на штрајк у 

скла ду са за ко ном, овом од лу ком, Ста ту том, ко лек тив ним уго во-
ром и дру гим оп штим ак ти ма Јав ног пред у зе ћа.

У слу ча ју штрај ка, Јав но пред у зе ће је ду жно да обез бе ди 
усло ве за оба вља ње ми ни му ма про це са ра да, у скла ду са за ко ном 
ко јим се уре ђу је штрајк и ак том Осни ва ча о од ре ђи ва њу ми ни му-
ма про це са ра да у Јав ном пред у зе ћу.

Ако се у Јав ном пред у зе ћу не обез бе де усло ви за оства ри ва-
ње ми ни му ма про це са ра да, у ње му се спро во де ме ре ко је су од ре-
ђе не за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.

Члан 12.
У слу ча ју да у Јав ном пред у зе ћу ни су обез бе ђе ни усло ви за 

оства ри ва ње ре дов ног про це са ра да услед ви ше си ле, ми ни стар-
ство над ле жно за област ко јој при па да де лат ност Јав ног пред у зе ћа, 
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ако оце ни да мо гу на сту пи ти штет не по сле ди це за жи вот и здра-
вље љу ди или њи хо ву без бед ност и без бед ност имо ви не или дру ге 
штет не нео т кло њи ве по сле ди це, по сту па у скла ду са за ко ном. 

4. Усло ви и на чин утвр ђи ва ња и рас по ре ђи ва ња до би ти,  
од но сно на чин по кри ћа гу бит ка и сно ше ње ри зи ка.

Члан 13.
Рас по де ла до би ти, од но сно по кри ће гу би та ка, утвр ђу ју се у 

скла ду са за ко ном.
Од лу ку о рас по де ли оства ре не до би ти Јав ног пред у зе ћа до-

но си Над зор ни од бор, уз са гла сност Осни ва ча и њо ме се од ре ђу је 
део оства ре не до би ти ко ја се упла ћу је у бу џет Ре пу бли ке Ср би је, у 
скла ду са за ко ном.

Од лу ку о на чи ну по кри ћа гу бит ка Јав ног пред у зе ћа до но си 
Над зор ни од бор, уз са гла сност Осни ва ча.

5. Усло ви и на чин за ду жи ва ња Јав ног пред у зе ћа

Члан 14.
Јав но пред у зе ће мо же да се за ду жу је под усло ви ма ко ји су 

пред ви ђе ни за ко ном ко јим се уре ђу је јав ни дуг.

6. За сту па ње Јав ног пред у зе ћа

Члан 15.
Јав но пред у зе ће у по сло ви ма уну тра шњег и спољ но тр го вин-

ског про ме та за сту па и пред ста вља Ди рек тор, без огра ни че ња. 
Ди рек тор мо же, уз са гла сност Над зор ног од бо ра, да ти и опо-

зва ти про ку ру, у скла ду са за ко ном. 

7. Из нос основ ног ка пи та ла Јав ног пред у зе ћа

Члан 16.
Основ ни ка пи тал Јав ног пред у зе ћа из но си 2.547.804.000 

РСД, упи сан као не нов ча ни ка пи тал код Аген ци је за при вред не ре-
ги стре.

8. Имо ви на Јав ног пред у зе ћа и рас по ла га ње ства ри ма  
у јав ној сво ји ни

Члан 17.
Имо ви ну Јав ног пред у зе ћа чи не пра во сво ји не на не по крет-

ним и по крет ним ства ри ма, нов ча на сред ства, хар ти је од вред но-
сти, опре ма и дру га имо вин ска пра ва Јав ног пред у зе ћа, ко ја су 
пре не та у сво ји ну Јав ног пред у зе ћа у скла ду са за ко ном, укљу чу-
ју ћи и пра во ко ри шће ња на ства ри ма у јав ној сво ји ни. 

Јав но пред у зе ће сво јом имо ви ном упра вља и рас по ла же у 
скла ду са за ко ном, овом од лу ком и Ста ту том. 

Јав но пред у зе ће за сво је оба ве зе од го ва ра це ло куп ном сво јом 
имо ви ном. 

Члан 18.
При род на бо гат ства, за шти ће на при род на до бра и кул тур на 

до бра у јав ној сво ји ни, да та на ко ри шће ње Јав ном пред у зе ћу, не мо-
гу се оту ђи ти без са гла сно сти Осни ва ча, ни ти мо гу би ти пред мет 
при нуд ног из вр ше ња, осим ако дру га чи је ни је од ре ђе но за ко ном. 

9. Сред ства за рад Јав ног пред у зе ћа 

Члан 19.
Јав но пред у зе ће, у окви ру оба вља ња сво јих де лат но сти, сти-

че и при ба вља сред ства из сле де ћих из во ра: 
1) бу џе та Ре пу бли ке Ср би је, бу џе та Ауто ном не по кра ји не 

Вој во ди не, од но сно је ди ни це ло кал не са мо у пра ве; 
2) на кна да за ко ри шће ње за шти ће ног под руч ја; 
3) при хо да оства ре них оба вља њем де лат но сти упра вља ња за-

шти ће ним под руч јем; 
4) сред ста ва обез бе ђе них за ре а ли за ци ју про гра ма, пла но ва и 

про је ка та у обла сти за шти те при ро де; 
5) до на ци ја, по кло на и по мо ћи; 
6) до ма ћих про је ка та и про гра ма, про је ка та и про гра ма 

Европ ске уни је и дру гих ме ђу на род них про је ка та и
7) дру гих из во ра, у скла ду са за ко ном.

10. Ор га ни Јав ног прeдузећа
Члан 20.

Ор га ни Јав ног пред у зе ћа су: 
1) Над зор ни од бор; 
2) Ди рек тор. 

а) Над зор ни од бор
Члан 21.

Над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа има пет чла но ва ко је име-
ну је Осни вач на пе ри од од че ти ри го ди не под усло ви ма, на на чин 
и у по ступ ку утвр ђе ним за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај 
јав них пред у зе ћа. 

Је дан члан Над зор ног од бо ра име ну је се из ре да за по сле них, 
док је дан члан овог од бо ра мо ра би ти не за ви сан. 

Пред сед ник и чла но ви Над зор ног од бо ра мо ра ју ис пу ња ва ти 
усло ве пред ви ђе не за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав-
них пред у зе ћа.

Члан 22.
Ман дат пред сед ни ку и чла но ви ма Над зор ног од бо ра пре ста је 

ис те ком пе ри о да на ко ји су име но ва ни, остав ком или раз ре ше њем.
Пред сед ник и чла но ви Над зор ног од бо ра раз ре ша ва ју се пре 

ис те ка пе ри о да на ко ји су име но ва ни, у слу ча је ви ма про пи са ним 
за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.

Пред сед ник и чла но ви Над зор ног од бо ра ко ји ма је пре стао 
ман дат, ду жни су да вр ше сво је ду жно сти до име но ва ња но вог 
Над зор ног од бо ра, од но сно име но ва ња но вог пред сед ни ка или 
чла на Над зор ног од бо ра, а нај ду же шест ме се ци.

Члан 23.
Над зор ни од бор:
1) до но си ду го роч ни и сред њо роч ни план по слов не стра те ги-

је и раз во ја и од го во ран је за њи хо во спро во ђе ње;
2) до но си го ди шњи по сло ва ња, ускла ђен са ду го роч ним и 

сред њо роч ним пла ном по слов не стра те ги је и раз во ја из тач ке 1) 
овог ста ва;

3) усва ја из ве штај о сте пе ну ре а ли за ци је го ди шњег про гра ма 
по сло ва ња;

4) усва ја тро ме сеч ни из ве штај о сте пе ну ускла ђе но сти пла-
ни ра них и ре а ли зо ва них ак тив но сти;

5) усва ја фи нан сиј ске из ве шта је;
6) над зи ре рад ди рек то ра;
7) до но си Ста тут;
8) од лу чу је о ста ту сним про ме на ма, осни ва њу дру гих прав-

них су бје ка та и ула га њу ка пи та ла; 
9) до но си од лу ку о рас по де ли до би ти, од но сно на чи ну по-

кри ћа гу бит ка;
10) за кљу чу је уго во ре о ра ду са ди рек то ром, у скла ду са за-

ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни од но си;
11) вр ши дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и Ста ту том.
Над зор ни од бор не мо же пре не ти пра во од лу чи ва ња о пи та њи ма 

из сво је над ле жно сти на ди рек то ра или дру го ли це у Јав ном пред у зе ћу.
Од лу ке из ста ва 1. тач. 1), 2), 7) и 9) овог чла на Над зор ни од-

бор до но си уз са гла сност Осни ва ча.
Од лу ке из ста ва 1. тач ка 8) овог чла на Над зор ни од бор до но-

си уз прет ход ну са гла сност Осни ва ча.

Члан 24.
Пред сед ник и чла но ви Над зор ног од бо ра има ју пра во на од-

го ва ра ју ћу на кна ду за рад у Над зор ном од бо ру, у скла ду са за ко-
ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.

б) Ди рек тор
Члан 25.

Ди рек то ра Јав ног пред у зе ћа име ну је Осни вач, на пе ри од од 
че ти ри го ди не, на осно ву спро ве де ног јав ног кон кур са.

Јав ни кон курс за име но ва ње Ди рек то ра спро во ди се у по-
ступ ку про пи са ном за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав-
них пред у зе ћа.

Члан 26.
За Ди рек то ра мо же би ти име но ва но ли це ко је ис пу ња ва усло ве 

про пи са не за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.
Ди рек тор је функ ци о нер ко ји оба вља јав ну функ ци ју.
Ди рек тор не мо же има ти за ме ни ка.
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Члан 27.
Ди рек тор:
1) пред ста вља и за сту па Јав но пред у зе ће;
2) ор га ни зу је и ру ко во ди про це сом ра да;
3) во ди по сло ва ње Јав ног пред у зе ћа;
4) од го ва ра за за ко ни тост ра да Јав ног пред у зе ћа;
5) пред ла же ду го роч ни и сред њо роч ни план по слов не стра те-

ги је и раз во ја и од го во ран је за њи хо во спро во ђе ње;
6) пред ла же го ди шњи про грам по сло ва ња и од го во ран је за 

ње го во спро во ђе ње;
7) пред ла же фи нан сиј ске из ве шта је;
8) из вр ша ва од лу ке Над зор ног од бо ра;
9) би ра пред став ни ке Јав ног пред у зе ћа у скуп шти ни дру штва 

ка пи та ла чи ји је је ди ни вла сник Јав но пред у зе ће;
10) за кљу чу је уго во ре о ра ду са за по сле ним у Јав ном пред у-

зе ћу, у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни од но си;
11) до но си акт о си сте ма ти за ци ји;
12) вр ши дру ге по сло ве од ре ђе не за ко ном, овом од лу ком и 

Ста ту том.

Члан 28.
Ди рек тор има пра во на за ра ду, а мо же има ти и пра во на сти-

му ла ци ју.
Акт о ис пла ти сти му ла ци је Ди рек то ра до но си Над зор ни од-

бор, уз са гла сност Осни ва ча. 

Члан 29.
Ди рек тор се раз ре ша ва, од но сно мо же би ти раз ре шен из раз-

ло га пред ви ђе них за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них 
пред у зе ћа.

Члан 30.
Јав но пред у зе ће мо же има ти вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра 

ко га име ну је Осни вач у слу ча је ви ма, под усло ви ма и на пе ри од ко-
ји су пред ви ђе ни за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них 
пред у зе ћа.

11. Ко ми си ја за ре ви зи ју

Члан 31.
Јав но пред у зе ће има Ко ми си ју за ре ви зи ју.
Ко ми си ја за ре ви зи ју има три чла на ко је име ну је Над зор ни 

од бор. 
Не за ви сан члан Над зор ног од бо ра је пред сед ник Ко ми си је за 

ре ви зи ју.
Чла но ви Ко ми си је за ре ви зи ју мо ра ју ис пу ња ва ти усло ве про-

пи са не за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.
Нај ма ње је дан члан Ко ми си је за ре ви зи ју мо ра би ти ли це ко је 

је овла шће ни ре ви зор у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је ре ви-
зи ја или ко је има од го ва ра ју ћа зна ња и рад но ис ку ство у обла сти 
фи нан си ја и ра чу но вод ства.

Члан 32.
Ко ми си ја за ре ви зи ју оба вља по сло ве у скла ду са за ко ном и 

Ста ту том, као и дру ге по сло ве ко је јој по ве ри Над зор ни од бор.
Нај ма ње је дан пут го ди шње Ко ми си ја за ре ви зи ју под но си 

Над зор ном од бо ру из ве шта је о пи та њи ма из ста ва 1. овог чла на.

12. За шти та жи вот не сре ди не 

Члан 33. 
Јав но пред у зе ће ду жно је да при ме њу је све за ко не и дру ге 

про пи се ко ји ма се уре ђу је за шти та жи вот не сре ди не.

13. Јав ност у ра ду

Члан 34.
Јав но пред у зе ће је ду жно да на сво јој ин тер нет стра ни ци об-

ја ви:
1) рад не би о гра фи је чла но ва Над зор ног од бо ра и Ди рек то ра;
2) ор га ни за ци о ну струк ту ру;
3) го ди шњи про грам по сло ва ња, као и све ње го ве из ме не и 

до пу не, од но сно из вод из тог про гра ма ако Јав но пред у зе ће има 
кон ку рен ци ју на тр жи шту;

4) тро ме сеч не из ве шта је о ре а ли за ци ји го ди шњег про гра ма 
по сло ва ња;

5) го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај са ми шље њем овла шће-
ног ре ви зо ра;

6) дру ге ин фор ма ци је од зна ча ја за јав ност. 

14. Оп шти ак ти

Члан 35.
Оп шти ак ти јав ног пред у зе ћа су Ста тут и дру ги оп шти ак ти 

утвр ђе ни за ко ном. 
Ста тут је основ ни оп шти акт Јав ног пред у зе ћа. 
Оста ли оп шти ак ти Јав ног пред у зе ћа не сме ју би ти у су прот-

но сти са од ред ба ма Ста ту та.

Члан 36. 
Ста ту том се по дроб ни је уре ђу ју: по слов но име и се ди ште Јав-

ног пред у зе ћа; оба вља ње де лат но сти Јав ног пред у зе ћа ко је ни су 
пред ви ђе не овом од лу ком; за сту па ње Јав ног пред у зе ћа; на чин рас-
по ре ђи ва ња до би ти и по кри ће гу бит ка Јав ног пред у зе ћа; ре зер ве; 
де ло круг по сло ва Над зор ног од бо ра и Ди рек то ра; на чин на ко ји се 
у Над зор ни од бор име ну је пред став ник за по сле них у Јав ном пред у-
зе ћу; оп шти ак ти Јав ног пред у зе ћа, над ле жност за њи хо во до но ше-
ње и на чин њи хо вог сту па ња на сна гу; из глед и са др жи на пе ча та и 
штам би ља Јав ног пред у зе ћа; за шти та жи вот не сре ди не и дру га пи-
та ња зна чај на за рад и по сло ва ње Јав ног пред у зе ћа и за оства ри ва-
ње пра ва, оба ве за и од го вор но сти за по сле них у Јав ном пред у зе ћу.

15. Пре ла зне и за вр шне од ред бе

Члан 37.
Јав но пред у зе ће на ста вља са ра дом у скла ду са За ко ном о на-

ци о нал ним пар ко ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 84/15), За ко-
ном о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16) и 
овом од лу ком.

Члан 38.
Јав но пред у зе ће уса гла си ће Ста тут и дру га оп шта ак та са 

овом од лу ком у ро ку од 90 да на од да на до но ше ња ове од лу ке.

Члан 39.
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

05 број 023-732/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

352
На осно ву чл. 11, 12. и 141. За ко на о при вред ним дру штви-

ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14  – др. за кон и 
5/15), чла на 6. став 2, а у ве зи са чла ном 79. став 1. За ко на о јав ним 
пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16) и чла на 43. став 
1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис-
прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си 

ОД  Л У  КУ 

о из ме ни осни вач ког ак та Др жав не лу три је Ср би је 
д.о.о. Бе о град

1. Увод не  од ред бе 

Члан 1. 
Овом од лу ком вр ши се ускла ђи ва ње осни вач ког ак та Др жав-

не лу три је Ср би је д.о.о. Бе о град са од ред ба ма За ко на о јав ним 
пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16).

Члан 2.
Др жав на лу три ја Ср би је ор га ни зо ва на је као јед но чла но 

дру штво са огра ни че ном од го вор но шћу, у скла ду са Од лу ком о 
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осни ва њу Др жав не лу три је Ср би је, као јед но чла ног дру штва са 
огра ни че ном од го вор но шћу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 95/04 и 
120/04, у да љем тек сту: Дру штво).

Ре ше њем Тр го вин ског су да у Бе о гра ду бр. XI. Фи. 11930/04 
од 29. но вем бра 2004. го ди не упи са но је осни ва ње пред у зе ћа 
 – „Др жав на лу три ја Ср би је” дру штво са огра ни че ном од го вор-
но шћу, Бе о град, на осно ву Од лу ке о осни ва њу Др жав не лу три је 
Ср би је као јед но чла ног дру штва са огра ни че ном од го вор но шћу 
05 број 023-5852/2004-02 од 19. ав гу ста 2004. го ди не („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 95/04) и Од лу ке о из ме на ма и до пу на ма Од лу ке 
о осни ва њу Др жав не лу три је Ср би је као јед но чла ног дру штва са 
огра ни че ном од го вор но шћу 05 број 110-7346/2004 од 5. но вем бра 
2004. го ди не („Слу жбе ни гла сник РС”, број 120/04).

Ре ше њем Аген ци је за при вред не ре ги стре БД број 6275/2005 
од 11. ју ла 2005. го ди не из вр ше но је пре во ђе ње при вред ног су бјек-
та „Др жав на лу три ја Ср би је” као јед но чла ног дру штва са огра ни-
че ном од го вор но шћу у Ре ги стар при вред них су бје ка та, под ма тич-
ним бро јем 17590987.

Од лу ком о из ме на ма осни вач ког ак та Др жав не лу три је Ср-
би је 05 број 023-3704/2012 од 24. ма ја 2012. го ди не („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 55/12) из вр ше но је ускла ђи ва ње по сло ва ња Дру-
штва са од ред ба ма За ко на о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 36/11 и 99/11).

2. По да ци о Осни ва чу

Члан 3.
Осни вач Дру штва је Ре пу бли ка Ср би ја, за ко ју на осно ву за-

кон ског овла шће ња, осни вач ка пра ва вр ши Вла да, Бе о град, Не ма-
њи на број 11, ма тич ни број 07020171 (у да љем тек сту: Осни вач).

3. По слов но име и се ди ште Дру штва

Члан 4.
Дру штво по слу је под по слов ним име ном: „Др жав на лу три ја 

Ср би је” дру штво с огра ни че ном од го вор но шћу Бе о град.
Скра ће но по слов но име Дру штва гла си: „Др жав на лу три ја 

Ср би је” д.о.о. Бе о град.
Дру штво мо же из вр ши ти про ме ну ре ги стро ва ног по слов ног 

име на, уз са гла сност Осни ва ча.
Про ме на ре ги стро ва ног по слов ног име на упи су је се у Ре ги-

стар при вред них су бје ка та.

Члан 5.
Се ди ште Дру штва је у Бе о гра ду, Ускоч ка 4 –6.
Дру штво мо же из вр ши ти про ме ну ре ги стро ва ног се ди шта, уз 

са гла сност Осни ва ча.
Про ме на ре ги стро ва ног се ди шта упи су је се у Ре ги стар при-

вред них су бје ка та.

4. Усло ви и на чин за ду жи ва ња Дру штва

Члан 6.
Друш твo мо же да се за ду жу је под усло ви ма ко ји су пред ви-

ђе ни за ко ном ко јим се уре ђу је јав ни дуг.

5. За сту па ње Дру штва

Члан 7.
У прав ном про ме ту са тре ћим ли ци ма Дру штво исту па у сво-

је име и за свој ра чун, а пре ко за кон ског за ступ ни ка и овла шће них 
пу но моћ ни ка.

За оба ве зе пре ма тре ћим ли ци ма на ста ле у по сло ва њу Дру-
штва, Дру штво од го ва ра сво јом це ло куп ном имо ви ном.

Осни вач као је ди ни члан Дру штва не од го ва ра сво јом имо ви-
ном за оба ве зе Дру штва, осим до из но са евен ту ал но упи са ног, а 
не у не тог уло га у основ ни ка пи тал Дру штва, као и у дру гим слу ча-
је ви ма пред ви ђе ним за ко ном.

6. Де лат ност Дру штва

Члан 8.
Пре те жна де лат ност Дру штва је:
 – Ши фра де лат но сти: 92.00, 
 – На зив де лат но сти: Коц ка ње и кла ђе ње, ко ја по од ред ба-

ма Уред бе о кла си фи ка ци ји де лат но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, 

број 54/10) об у хва та: про да ју ли сти ћа лу три је (ло зо ва и слич но), 
екс пло а та ци ју ауто ма та за игре на сре ћу, ак тив но сти у ве зи са 
одр жа ва њем вир ту ел них коц кар ских веб сај то ва, кла ђе ње и дру-
ге слич не ак тив но сти, кла ђе ње из ван те ре на на ко ји ма се од ви ја ју 
до га ђа ји у ве зи с чи јим се ис хо ди ма спро во ди кла ђе ње, рад ка зи на, 
укљу чу ју ћи и рад ка зи на на плов ним објек ти ма, од но сно при ре ђи-
ва ње ига ра на сре ћу у све му у скла ду са За ко ном о игра ма на сре ћу 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 88/11 и 93/12  – др. за кон).

За ко ном о игра ма на сре ћу је про пи са но да при ре ђи ва ње ига-
ра на сре ћу пред ста вља де лат ност од оп штег ин те ре са за Ре пу бли-
ку Ср би ју.

Дру штво мо же оба вља ти и дру ге де лат но сти утвр ђе не Уред-
бом о кла си фи ка ци ји де лат но сти, укљу чу ју ћи и спољ но тр го вин-
ску де лат ност у скла ду са за ко ном.

Дру штво по слу је, од но сно за кљу чу је прав не по сло ве и пред-
у зи ма прав не и фак тич ке рад ње у прав ном про ме ту у окви ру сво је 
ре ги стро ва не де лат но сти.

Члан 9.
Дру штво мо же из вр ши ти про ме ну или до пу ну пре те жне де-

лат но сти, уз са гла сност Осни ва ча.
Про ме на пре те жне де лат но сти упи су је се у Ре ги стар при-

вред них су бје ка та.

Члан 10.
Дру штво мо же уз прет ход ну са гла сност Осни ва ча и у скла ду 

са на чи ном и усло ви ма ко је про пи ше Вла да, за при ре ђи ва ње од-
ре ђе них кла сич них ига ра на сре ћу, у скла ду са За ко ном о игра ма 
на сре ћу, уго во ром ан га жо ва ти од ре ђе на прав на ли ца  – опе ра те ре. 

Дру штво мо же уз прет ход ну са гла сност Осни ва ча при ре ђи-
ва ти кла сич не игре на сре ћу у са рад њи са ино стра ним ор га ни за-
ци ја ма за при ре ђи ва ње ига ра на сре ћу, на ко је је стра на др жа ва 
пре не ла пра во при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу, а у све му у скла ду са 
За ко ном о игра ма на сре ћу. 

7. Пра ва, оба ве зе и од го вор но сти Осни ва ча пре ма Дру штву  
и Дру штва пре ма Осни ва чу 

Члан 11.
Осни вач да је са гла сност на сле де ће ак те Дру штва:
1) о да ва њу га ран ци ја, ава ла, јем ста ва, за ло га и дру гих сред-

ста ва обез бе ђе ња за по сло ве ко ји ни су из окви ра де лат но сти од 
оп штег ин те ре са;

2) о рас по ла га њу (при ба вља ње и оту ђе ње) сред стви ма у јав-
ној сво ји ни ко ја су пре не та у сво ји ну Дру штва, ве ли ке вред но сти, 
ко ја је у не по сред ној функ ци ји оба вља ња де лат но сти од оп штег 
ин те ре са, утвр ђе них овом од лу ком;

3) о ула га њу ка пи та ла;
4) о ста ту сним про ме на ма;
5) акт о про це ни вред но сти ка пи та ла, као и на про грам и од-

лу ку о сво јин ској тран сфор ма ци ји;
6) дру ге од лу ке, у скла ду са за ко ном ко јим се од ре ђу је оба-

вља ње де лат но сти од оп штег ин те ре са и овом од лу ком.
На ак те ко ји ма се од лу чу је о ста ту сним про ме на ма и ула га њу 

ка пи та ла Осни вач да је прет ход ну са гла сност.

Члан 12.
У слу ча ју по ре ме ћа ја у по сло ва њу Дру штва, Осни вач пред-

у зи ма ме ре ко ји ма се обез бе ђу ју усло ви за не сме та но оба вља ње 
де лат но сти од оп штег ин те ре са, осим ако је осни вач ким ак том и 
за ко ном ко јим се од ре ђу је де лат ност од оп штег ин те ре са дру га чи је 
од ре ђе но, а на ро чи то:

1) про ме ну уну тра шње ор га ни за ци је;
2) раз ре ше ње ор га на ко је име ну је и име но ва ње при вре ме них 

ор га на;
3) огра ни че ње у по гле ду пра ва рас по ла га ња по је ди ним сред-

стви ма у јав ној сво ји ни;
4) дру ге ме ре од ре ђе не за ко ном ко јим се од ре ђу ју де лат но сти 

од оп штег ин те ре са и осни вач ким ак том.
За вре ме рат ног ста ња или не по сред не рат не опа сно сти 

Осни вач мо же у Дру штву утвр ди ти ор га ни за ци ју за из вр ша ва ње 
по сло ва од стра те шког зна ча ја за Ре пу бли ку Ср би ју.

Члан 13. 
За бра ње но је ко ри шће ње имо ви не, ак тив но сти, име на и ви-

зу ел ног иден ти те та Дру штва у свим ак тив но сти ма ве за ним за 
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по ли тич ке стран ке и из бор не кам па ње, као и сва ка дру га упо тре ба 
Дру штва у по ли тич ке свр хе. 

Дру штво ко је не ма кон ку рен ци ју на тр жи шту у де лат но сти од 
оп штег ин те ре са, не мо же се огла ша ва ти без са гла сно сти Осни ва ча.

Члан 14.
У слу ча ју да у Дру штву ни су обез бе ђе ни усло ви за оства ри-

ва ње ре дов ног про це са ра да услед ви ше си ле, ми ни стар ство над-
ле жно за област ко јој при па да де лат ност Дру штва, ако оце ни да 
мо гу на сту пи ти штет не по сле ди це за жи вот и здра вље љу ди или 
њи хо ву без бед ност и без бед ност имо ви не или дру ге штет не нео т-
кло њи ве по сле ди це, по сту па у скла ду са за ко ном.

План по сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу

Члан 15.
За сва ку ка лен дар ску го ди ну, Дру штво је ду жно да до не се 

го ди шњи план по сло ва ња са  про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на 
сре ћу и фи нан сиј ски план за ре а ли за ци ју про гра ма при ре ђи ва ња 
ига ра на сре ћу, у скла ду са еле мен ти ма ко је про пи су је за ко ном ко-
јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа и дру гих об ли ка 
ор га ни зо ва ња ко ји оба вља ју де лат ност од оп штег ин те ре са.

Го ди шњи план по сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига ра 
на сре ћу и фи нан сиј ски план за ре а ли за ци ју про гра ма при ре ђи ва-
ња ига ра на сре ћу до ста вља се Осни ва чу, нај ка сни је до 1. де цем-
бра те ку ће го ди не за на ред ну го ди ну.

Го ди шњи план по сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на 
сре ћу и фи нан сиј ски план за ре а ли за ци ју про гра ма при ре ђи ва ња ига-
ра на сре ћу сма тра се до не тим ка да на ње га са гла сност да Осни вач.

Из ме не и до пу не го ди шњег пла на по сло ва ња са про гра мом 
при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу и фи нан сиј ски план за ре а ли за ци ју 
про гра ма при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу мо гу се вр ши ти ис кљу чи во 
из стра те шких и др жав них ин те ре са или уко ли ко се бит но про ме-
не окол но сти у ко ји ма Дру штво по слу је.

Члан 16.
Уко ли ко у Дру штву, до по чет ка ка лен дар ске го ди не ни је до нет 

го ди шњи план по сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на сре-
ћу и фи нан сиј ски план за ре а ли за ци ју про гра ма при ре ђи ва ња ига ра 
на сре ћу, до до но ше ња тог пла на, за ра де се об ра чу на ва ју и ис пла ћу-
ју на на чин и под усло ви ма утвр ђе ним го ди шњим пла ном по сло ва-
ња са про гра мом при ре ђи ва ња  ига ра на сре ћу за прет ход ну го ди ну.

Члан 17.
Дру штво је ду жно да ми ни стар ству над ле жном за по сло ве при-

вре де до ста вља тро ме сеч не из ве шта је о ре а ли за ци ји го ди шњег пла-
на по сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу, на обра сци-
ма про пи са ним од стра не ми ни стра над ле жног за по сло ве при вре де.

Из ве штај из ста ва 1. овог чла на се до ста вља у ро ку од три де-
сет да на од да на ис те ка тро ме сеч ја.

Члан 18.
Дру штво мо ра има ти из вр ше ну ре ви зи ју фи нан сиј ских из ве-

шта ја од стра не овла шће ног ре ви зо ра.
Фи нан сиј ски из ве штај са из ве шта јем овла шће ног ре ви зо ра 

Дру штво до ста вља Осни ва чу, ра ди ин фор ми са ња.

Члан 19.
Дру штво је ду жно да пре ис пла те за ра да ове ри обра зац за 

кон тро лу об ра чу на и ис пла те за ра да.
Уко ли ко Дру штво не спро во ди усво јен го ди шњи план по сло-

ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу и фи нан сиј ски 
план за ре а ли за ци ју про гра ма при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу у де лу 
ко ји се од но си на за ра де или за по шља ва ње, ми ни стар ство над ле-
жно за по сло ве фи нан си ја и ми ни стар ство над ле жно за по сло ве 
ра да и за по шља ва ња не ће из вр ши ти ове ру обра сца за кон тро лу об-
ра чу на и ис пла те за ра да.

8. Основ ни ка пи тал Дру штва

Члан 20.
Уку пан упи са ни нов ча ни део основ ног ка пи та ла Дру штва из-

но си  78.844.893,36 ди на ра (сло ви ма: се дам де сет осам ми ли о на 
осам сто че тр де сет че ти ри хи ља де осам сто де ве де сет три и 36/100 
ди на ра). 

Уку пан упла ће ни нов ча ни део основ ног ка пи та ла Дру штва 
из но си 78.844.893,36 ди на ра (сло ви ма: се дам де сет осам ми ли о на 
осам сто че тр де сет че ти ри хи ља де осам сто де ве де сет три и 36/100 
ди на ра) и то: 39.000.000,00 ди на ра (сло ви ма: три де сет де вет ми-
ли о на и 00/100 ди на ра) упла ће но да на 16. но вем бра 2004. го ди не 
и 39.844.893,36 ди на ра (сло ви ма: три де сет де вет ми ли о на осам сто 
че тр де сет че ти ри хи ља де осам сто де ве де сет три и 36/100 ди на ра)  
упла ће но да на 15. мар та 2005. го ди не. 

Дру штво не ма упи сан ни унет не нов ча ни ка пи тал.

Члан 21.
Осни вач Дру штва као ње гов је ди ни члан је Ре пу бли ка Ср би ја 

са упи са ним нов ча ним уло гом од 78.844.893,36 ди на ра (сло ви ма: 
се дам де сет осам ми ли о на осам сто че тр де сет че ти ри хи ља де осам-
сто де ве де сет три и 36/100 ди на ра) и упла ће ним нов ча ним уло гом 
од 78.844.893,36 ди на ра (сло ви ма: се дам де сет осам ми ли о на осам-
сто че тр де сет че ти ри хи ља де осам сто де ве де сет три и 36/100 ди-
на ра), а што чи ни 100% уде ла у укуп ном ка пи та лу Дру штва.

Осни вач мо же рас по ла га ти сво јим уде лом на на чин и под 
усло ви ма утвр ђе ним за ко ном.

9. Имо ви на Дру штва и имо ви на ко ја се не мо же оту ђи ти 

Члан 22.
Имо ви ну Дру штва чи не пра во сво ји не на по крет ним и не по-

крет ним ства ри ма, нов ча на сред ства, хар ти је од вред но сти и дру га 
имо вин ска пра ва ко ја су пре не та у сво ји ну Дру штва у скла ду са за-
ко ном, укљу чу ју ћи и пра во ко ри шће ња на ства ри ма у јав ној сво ји ни.

Дру штво не мо же да оту ђи сред ства ко ја се на ла зе у ње го вој 
имо ви ни, на ко ји ма Дру штво не мо же да стек не сво ји ну.

Дру штво упра вља и рас по ла же сво јом имо ви ном у скла ду са 
за ко ном и овом од лу ком.

10. Усло ви и на чин утвр ђи ва ња и рас по ре ђи ва ња до би ти  
и на чин по кри ћа гу би та ка и сно ше ње ри зи ка

Члан 23.
Осни вач као је ди ни члан Дру штва има пра во на ис пла ту до-

би ти, у скла ду са за ко ном.
Ре зул та ти по сло ва ња Дру штва ис ка зу ју се у фи нан сиј ским 

из ве шта ји ма у скла ду са за ко ном.
Фи нан сиј ски из ве штај за сва ку по слов ну го ди ну Скуп шти на 

усва ја, утвр ђу је ре зул тат по сло ва ња, од но сно до бит или гу би так 
за исту по слов ну го ди ну и вр ши рас по де лу до би ти, од но сно утвр-
ђу је на чин по кри ћа гу би та ка у скла ду са за ко ном. 

Од лу ку о рас по де ли до би ти Дру штва до но си Скуп шти на, 
уз са гла сност Осни ва ча и њо ме се од ре ђу је део сред ста ва ко ји се 
упла ћу је у бу џет Ре пу бли ке Ср би је, у скла ду са за ко ном. 

Дру штво је ду жно да део оства ре не до би ти упла ти у бу џет 
Ре пу бли ке Ср би је, по за вр шном ра чу ну за прет ход ну го ди ну.

11. Ор га ни Дру штва и њи хо ва над ле жност 

Члан 24.
Упра вља ње Дру штвом је ор га ни зо ва но као јед но дом но.
Ор га ни Дру штва су Скуп шти на и Ди рек тор.
Овла шће ња и де ло круг ра да ор га на Дру штва утвр ђу ју се 

овом од лу ком, а у скла ду са за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло-
жај при вред них дру шта ва и за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло-
жај јав них пред у зе ћа и дру гих об ли ка ор га ни зо ва ња ко ји оба вља ју 
де лат ност од оп штег ин те ре са.

а) Скуп шти на 

Члан 25.
Функ ци ју Скуп шти не Дру штва вр ши Осни вач као је ди ни 

члан Дру штва, пре ко овла шће них пред став ни ка, у скла ду са за ко-
ном и овом од лу ком.

Скуп шти на Дру штва има нај ма ње три овла шће на пред став-
ни ка Осни ва ча, од ко јих је је дан пред сед ник.

Овла шће не пред став ни ке у Скуп шти ни име ну је Осни вач на 
пе ри од од че ти ри го ди не. 

Члан 26.
За овла шће не пред став ни ке Осни ва ча у Скуп шти ни име ну ју 

се ли ца ко ја ис пу ња ва ју усло ве про пи са не за ко ном ко јим се уре ђу-
је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.  
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Овла шће ни пред став ни ци Осни ва ча у Скуп шти ни ду жни су 

да се до дат но уса вр ша ва ју у обла сти кор по ра тив ног упра вља ња.
Овла шће ни пред став ни ци Осни ва ча у Скуп шти ни има ју пра-

во на од го ва ра ју ћу на кна ду за рад у Скуп шти ни, у скла ду са за ко-
ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.

Члан 27.
Ман дат овла шће ним пред став ни ци ма Осни ва ча у Скуп шти-

ни пре ста је на на чин и под усло ви ма пред ви ђе ним за ко ном ко јим 
се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.

Овла шће ни пред став ни ци Осни ва ча у Скуп шти ни раз ре ша-
ва ју се пре ис те ка пе ри о да на ко ји су име но ва ни уко ли ко:

1) Дру штво не до ста ви го ди шњи план по сло ва ња са про гра-
мом при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу и фи нан сиј ски план за ре а ли за-
ци ју про гра ма при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу у ро ко ви ма про пи са-
ним За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма;

2) Скуп шти на про пу сти да пре ду зме нео п ход не ме ре пред 
над ле жним ор га ни ма у слу ча ју по сто ја ња осно ва не сум ње да од-
го вор но ли це Дру штва де лу је на ште ту Дру штва не са ве сним по на-
ша њем или на дру ги на чин;

3) се утвр ди да де лу ју на ште ту Дру штва не са ве сним по на-
ша њем или на дру ги на чин;

4) у то ку тра ја ња ман да та бу ду осу ђе ни на услов ну или без у-
слов ну ка зну за тво ра.

Овла шће ни пред став ни ци Осни ва ча у Скуп шти ни ко ји ма је 
пре стао ман дат, ду жни су да вр ше сво је ду жно сти до име но ва ња 
но ве Скуп шти не, од но сно но вих овла шће них пред став ни ка Осни-
ва ча у Скуп шти ни, а нај ду же шест ме се ци.

Члан 28.
Скуп шти на Дру штва:
1) пред ла же Осни ва чу из ме не осни вач ког ак та;
2) до но си ду го роч ни и сред њо роч ни план по слов не стра те ги-

је и раз во ја и од го вор на је за њи хо во спро во ђе ње;
3) до но си го ди шњи план по сло ва ња са про гра мом при ре ђи-

ва ња ига ра на сре ћу и фи нан сиј ски план за ре а ли за ци ју про гра ма 
при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу, ускла ђен са ду го роч ним и сред њо-
роч ним пла ном по слов не стра те ги је и раз во ја;

4) усва ја из ве штај о сте пе ну ре а ли за ци је го ди шњег пла на по-
сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу;

5) усва ја тро ме сеч ни из ве штај о сте пе ну ускла ђе но сти пла-
ни ра них и ре а ли зо ва них ак тив но сти го ди шњег пла на по сло ва ња 
са про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу; 

6) усва ја фи нан сиј ске из ве шта је, као и из ве шта је ре ви зо ра 
ако су фи нан сиј ски из ве шта ји би ли пред мет ре ви зи је;

7) над зи ре рад Ди рек то ра, усва ја из ве шта је Ди рек то ра о по-
сло ва њу;

8) од лу чу је о по ве ћа њу и сма ње њу основ ног ка пи та ла Дру-
штва;

9) од лу чу је о рас по де ли до би ти и на чи ну по кри ћа гу би та ка;
10) у слу ча ју по тре бе да је Ди рек то ру смер ни це за оства ри ва-

ње по слов не по ли ти ке;
11) од лу чу је о ста ту сним про ме на ма и ула га њу ка пи та ла;
12) да је са гла сност на сти ца ње, про да ју, да ва ње у за куп, за-

ла га ње или дру го рас по ла га ње имо ви ном ве ли ке вред но сти Дру-
штва, од но сно до но си ин ве сти ци о не од лу ке ве ли ке вред но сти у 
сми слу чла на 470. За ко на о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бр. 36/11, 99/11, 83/14  – др. за кон и 5/15);

13) до но си по слов ник о свом ра ду;
14) за кљу чу је уго во ре о ра ду са Ди рек то ром, у скла ду са за-

ко ном ко јим се уре ђу ју рад ни од но си; 
15) пред ла же Осни ва чу до но ше ње од лу ке о про ме ни прав не 

фор ме Дру штва; 
16) вр ши дру ге по сло ве и од лу чу је о дру гим пи та њи ма у 

скла ду са за ко ном и овом од лу ком.
Скуп шти на не мо же пре не ти пра во од лу чи ва ња о пи та њи ма 

из сво је над ле жно сти на Ди рек то ра или дру го ли це у Дру штву.
Од лу ке из ста ва 1. тач. 2), 3), 8) и 9) овог чла на Скуп шти на 

до но си уз са гла сност Осни ва ча.
Од лу ке из ста ва 1. тач ка 11) овог чла на Скуп шти на до но си уз 

прет ход ну са гла сност Осни ва ча.

б) Ди рек тор

Члан 29.
Ди рек то ра име ну је Осни вач на пе ри од од че ти ри го ди не, на 

осно ву спро ве де ног јав ног кон кур са у скла ду са за ко ном ко јим се 
уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.

За ди рек то ра мо же би ти име но ва но ли це ко је ис пу ња ва усло-
ве пред ви ђе не за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них 
пред у зе ћа.

Ман дат ди рек то ра пре ста је ис те ком пе ри о да на ко ји је име-
но ван, остав ком или раз ре ше њем, под усло ви ма и на на чин од ре-
ђен за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.

Ди рек то ра раз ре ша ва Осни вач под усло ви ма и на на чин од-
ре ђен за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.

Ди рек тор Дру штва је функ ци о нер ко ји оба вља јав ну функ ци ју.
Ди рек тор Дру штва не мо же има ти за ме ни ка.

Члан 30.
Ди рек тор Дру штва има  пра во на за ра ду, а мо же има ти пра во 

и на сти му ла ци ју.
Акт о ис пла ти сти му ла ци је ди рек то ра до но си Скуп шти на, уз 

са гла сност Осни ва ча.

Члан 31.
Ди рек тор:
1) пред ста вља и за сту па Дру штво и утвр ђу је и спро во ди 

утвр ђе ну по слов ну по ли ти ку Дру штва у скла ду са за ко ном и овом 
од лу ком;

2) во ди по сло ва ње Дру штва;
3) ор га ни зу је и ру ко во ди про це сом ра да;
4) ста ра се о за ко ни то сти по сло ва ња Дру штва и од го во ран је 

за за ко ни тост по сло ва ња Дру штва;
5) пред ла же Скуп шти ни фи нан сиј ске из ве шта је и из ве штај о 

по сло ва њу Дру штва и од го во ран је за њи хо во спро во ђе ње;
6) пред ла же Скуп шти ни ду го роч ни и сред њо роч ни план по-

слов не стра те ги је и раз во ја и од го во ран је за њи хо во спро во ђе ње;
7) из вр ша ва од лу ке Скуп шти не;
8) пред ла же Скуп шти ни го ди шњи, од но сно тро го ди шњи план 

по сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу и фи нан сиј-
ски план за ре а ли за ци ју про гра ма при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу и 
од го во ран је за ње го во спро во ђе ње;

9) пред ла же Скуп шти ни тро ме сеч ни из ве штај о сте пе ну 
ускла ђе но сти пла ни ра них и ре а ли зо ва них ак тив но сти го ди шњег 
пла на по сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу;

10) пред ла же Скуп шти ни из ве штај о сте пе ну ре а ли за ци је 
го ди шњег пла на по сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на 
сре ћу;

11) име ну је овла шће ног ре ви зо ра ра ди вр ше ња ре ви зи је фи-
нан сиј ских из ве шта ја Дру штва, у скла ду са по ступ ком про пи са-
ним за ко ном ко јим се уре ђу ју јав не на бав ке;

12) до но си ин ве сти ци о не од лу ке ко је ни су у над ле жно сти 
Скуп шти не;

13) до но си оп ште ак те Дру штва, осим из ме на осни вач ког ак-
та, ко ји мо же пред ло жи ти Скуп шти ни;

14) утвр ђу је пра ви ла ига ра на сре ћу и до но си по је ди нач не 
од лу ке у до ме ну при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу у скла ду са утвр ђе-
ним пра ви ли ма;

15) до но си и спро во ди од лу ке о да ва њу про ку ре, уз прет ход-
ну са гла сност Скуп шти не;

16) до но си акт о ор га ни за ци ји и си сте ма ти за ци ји по сло ва;
17) вр ши и дру ге по сло ве у скла ду са за ко ном и овом од лу ком.

Члан 32.
По сту пак за име но ва ње ди рек то ра по кре ће се шест ме се ци 

пре ис те ка пе ри о да на ко ји је име но ван, од но сно у ро ку од 30 да на 
од да на под но ше ња остав ке или раз ре ше ња. 

Остав ка се у пи са ној фор ми под но си ор га ну над ле жном за 
име но ва ње ди рек то ра Дру штва. 

Пред лог за раз ре ше ње ди рек то ра Дру штва под но си ми ни-
стар ство над ле жно за по сло ве при вре де (у да љем тек сту: ми ни-
стар ство). 

Пред лог за раз ре ше ње ди рек то ра Дру штва мо же под не ти и 
Скуп шти на, пре ко ми ни стар ства. 
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Пред лог за раз ре ше ње ди рек то ра мо ра би ти обра зло жен, са 
пре ци зно на ве де ним раз ло зи ма због ко јих се пред ла же раз ре ше ње 
и до ста вља се ди рек то ру ко ји има пра во да се у ро ку од 20 да на из-
ја сни о раз ло зи ма због ко јих се пред ла же раз ре ше ње. 

По што ди рек то ру пру жи при ли ку да се из ја сни о по сто ја њу 
раз ло га за раз ре ше ње и утвр ди по треб не чи ње ни це, ми ни стар ство 
пред ла же Осни ва чу до но ше ње од го ва ра ју ћег ре ше ња. 

На по сту пак у ко ме се од лу чу је да ли ће ди рек тор би ти раз ре-
шен или не, при ме њу је се за кон ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај 
јав них пред у зе ћа.

Члан 33.
Ди рек тор се раз ре ша ва пре ис те ка пе ри о да на ко ји је име но-

ван уко ли ко:
1) у то ку тра ја ња ман да та пре ста не да ис пу ња ва усло ве за ди-

рек то ра про пи са не За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма;
2) Дру штво не до ста ви го ди шњи план по сло ва ња са про гра-

мом при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу и фи нан сиј ски план за ре а ли за-
ци ју про гра ма при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу у ро ко ви ма про пи са-
ним За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма;

3) се утвр ди да је, због не струч ног, не са ве сног оба вља ња ду-
жно сти и по сту па ња су прот ног па жњи до брог при вред ни ка и про-
пу ста у до но ше њу и из вр ша ва њу од лу ка и ор га ни зо ва њу по сло ва 
у Дру штву, до шло до знат ног од сту па ња од оства ри ва ња основ ног 
ци ља по сло ва ња Дру штва, од но сно од пла на по сло ва ња Дру штва;

4) се утвр ди да де лу је на ште ту Дру штва кр ше њем ди рек тор-
ских ду жно сти, не са ве сним по на ша њем или на дру ги на чин;

5) из ве штај овла шће ног ре ви зо ра на го ди шњи фи нан сиј ски 
план бу де не га ти ван;

6) у то ку тра ја ња ман да та бу де пра во сна жно осу ђен на услов-
ну или без у слов ну ка зну за тво ра;

7) у дру гим слу ча је ви ма про пи са ним за ко ном.

Члан 34.
Ди рек тор мо же би ти раз ре шен пре ис те ка пе ри о да на ко ји је 

име но ван уко ли ко:
1) Дру штво не до ста ви тро ме сеч ни из ве штај у ро ку про пи са-

ном За ко ном о јав ним пред у зе ћи ма;
2) Дру штво не ис пу ни пла ни ра не ак тив но сти из го ди шњег 

пла на по сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу;
3) Дру штво утро ши сред ства за од ре ђе не на ме не из над ви-

си не утвр ђе не пла ном по сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига-
ра на сре ћу за те на ме не, пре при ба вља ња са гла сно сти на из ме не 
и до пу не го ди шњег пла на по сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња 
ига ра на сре ћу;

4) Дру штво не спро во ди усво јен го ди шњи план по сло ва ња са 
про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу, у де лу ко ји се од но си на 
за ра де и за по шља ва ње из За ко на о јав ним пред у зе ћи ма;

5) Дру штво вр ши ис пла ту за ра да без ове ре обра сца за кон-
тро лу об ра чу на и ис пла те за ра да;

6) не при ме ни ра чу но вод стве не стан дар де у при пре ми фи-
нан сиј ских из ве шта ја;

7) Дру штво не по сту пи по пре по ру ка ма из из ве шта ја овла-
шће ног ре ви зо ра;

8) не из вр ша ва од лу ке Скуп шти не;
9) у дру гим слу ча је ви ма про пи са ним за ко ном.

Члан 35.
Ди рек тор мо же би ти су спен до ван на на чин и под усло ви-

ма пред ви ђе ним за ко ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них 
пред у зе ћа и дру гих об ли ка ор га ни зо ва ња ко ји оба вља ју де лат ност 
од оп штег ин те ре са.

Вр ши лац ду жно сти ди рек то ра
Члан 36.

Вр ши лац ду жно сти ди рек то ра Дру штва мо же се име но ва ти 
у слу ча је ви ма, на пе ри од и под усло ви ма ко ји су пред ви ђе ни за ко-
ном ко јим се уре ђу је прав ни по ло жај јав них пред у зе ћа.

Вр ши лац ду жно сти ди рек то ра има сва пра ва, оба ве зе и овла-
шће ња ко ја има ди рек тор Дру штва. 

12. Су коб ин те ре са
Члан 37.

Име но ва на ли ца не сме ју би ти у су ко бу ин те ре са, у сми слу 
за ко на ко јим се уре ђу је спре ча ва ње су ко ба ин те ре са. 

13. Про ме на прав не фор ме Дру штва

Члан 38.
Осни вач од лу чу је о про ме ни прав не фор ме Дру штва.

14. Пре ста нак Дру штва

Члан 39.
Дру штво је осно ва но на нео д ре ђе но вре ме.
Дру штво пре ста је да по сто ји бри са њем из Ре ги стра при вред-

них су бје ка та у слу ча је ви ма пред ви ђе ним за ко ном и у скла ду са 
од лу ком Осни ва ча.

15. Јав ност у ра ду

Члан 40.
Дру штво је ду жно да на сво јој ин тер нет стра ни ци об ја ви: 
1) рад не би о гра фи је овла шће них пред став ни ка Осни ва ча у 

Скуп шти ни и ди рек то ра;
2) ор га ни за ци о ну струк ту ру;
3) го ди шњи план по сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига-

ра на сре ћу и фи нан сиј ски план за ре а ли за ци ју про гра ма при ре ђи-
ва ња ига ра на сре ћу, као и све ње го ве из ме не и до пу не, од но сно 
из вод из тог про гра ма ако Дру штво има кон ку рен ци ју на тр жи шту;

4) тро ме сеч не из ве шта је о ре а ли за ци ји го ди шњег пла на по-
сло ва ња са про гра мом при ре ђи ва ња ига ра на сре ћу;

5) го ди шњи фи нан сиј ски из ве штај са ми шље њем овла шће-
ног ре ви зо ра;

6) дру ге ин фор ма ци је од зна ча ја за јав ност.

16. Оства ри ва ње пра ва на штрајк

Члан 41.
У Дру штву се пра во на штрајк оства ру је у скла ду са за ко ном.

17. За шти та жи вот не сре ди не

Члан 42.
Дру штво је ду жно да при ме њу је све за ко не и дру ге про пи се 

ко ји ма се уре ђу је за шти та жи вот не сре ди не.

18. Оп шти ак ти Дру штва

Члан 43.
Оп шти ак ти Дру штва су осни вач ки акт и дру ги оп шти ак ти утвр-

ђе ни за ко ном и као та кви не сме ју би ти у су прот но сти са за ко ном. 

19. Пре ла зне и за вр шне од ред бе

Члан 44.
Из ме не ове од лу ке вр ше се у пи са ној фор ми, од лу ком Осни ва-

ча, ко ја се об ја вљу је у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је” и 
ре ги стру ју се у Ре ги стру при вред них су бје ка та, у скла ду са за ко ном.

За кон ски за ступ ник Дру штва је у оба ве зи да на кон сва ке из-
ме не осни вач ког ак та, са чи ни и пот пи ше пре чи шће ни текст истог, 
ко ји се ре ги стру је у Ре ги стру при вред них су бје ка та.

Члан 45.
Дру штво на ста вља са ра дом у скла ду са За ко ном о игра ма на 

сре ћу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 88/11 и 93/12  – др. за кон), За-
ко ном о јав ним пред у зе ћи ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 15/16), 
За ко ном о при вред ним дру штви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
36/11, 99/11, 83/14  – др. за кон и 5/15) и овом од лу ком.

Дру штво ће уса гла си ти сво ја оп шта ак та са овом од лу ком у 
ро ку од 90 да на од да на до но ше ња ове од лу ке.

Члан 46. 
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

05 број 023-654/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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На осно ву чла на 47. став 1. За ко на о кул тур ним до бри ма 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 71/94, 52/11  – др. за кон и 99/11  – др. 
за кон) и чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ 

о утвр ђи ва њу Исто риј ског је згра Бе о гра да у Бе о гра ду 
за про стор но кул тур но-исто риј ску це ли ну 

1. Исто риј ско је згро Бе о гра да у Бе о гра ду утвр ђу је се за про-
стор но кул тур но-исто риј ску це ли ну. 

2. Исто риј ско је згро Бе о гра да у Бе о гра ду (у да љем тек сту: 
про стор но кул тур но-исто риј ска це ли на), на ла зи се на те ри то ри ји 
Гра да Бе о гра да, у гра ду Бе о гра ду, у Оп шти ни Ста ри град, и об у-
хва та сле де ћи про стор и објек те: 

у окви ру бло ко ва су сле де ће ка та стар ске пар це ле број: 188/1, 
189/1, 189/2, 189/3, 192/1, 193, 194/1, 196, 197, 198, 199, 225/1, 225/2, 
226/1, 226/2, 227/1, 227/2, 228/1, 228/2, 229/1, 229/2, 230, 231, 232, 
233, 234, 235/1, 235/2, 236, 278/2, 350, 351/1, 351/2, 356/1, 356/2, 
357/1, 357/2, 357/3, 358/1, 359/1, 359/2, 362, 435, 436/1, 436/2, 436/3, 
437, 438, 439, 440, 443/2, 444, 446, 447, 448, 449, 450, 451/1, 451/2, 
452, 453, 454, 455, 456, 457/1, 457/2, 457/3, 458, 460, 461, 462/1, 
463, 464, 465, 466, 471/1, 471/2, 471/3, 472/1, 472/2, 473, 474/1, 
474/2, 475/1, 475/2, 476, 477, 478, 479/1, 479/2, 481, 482/1, 482/2, 
483, 484/3, 485/1, 485/2, 487/1, 487/2, 487/3, 487/4, 492/1, 492/2, 493, 
494/1, 494/2, 495/1, 495/2, 495/3, 496/1, 496/2, 496/3, 497, 498, 499, 
500, 501/1, 501/2, 502, 503/1, 503/2, 504/1, 504/2, 505, 506/1, 506/2, 
507, 509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 511/1, 511/2, 512, 513, 514, 517/1, 
517/2, 517/3, 519/1, 519/2, 520/1, 520/2, 521/1, 521/2, 521/3, 522/1, 
522/2, 522/3, 522/4, 522/5, 523/1, 523/3, 523/4, 524, 525/1, 525/2, 
526/1, 526/2, 527, 528/1, 528/2, 528/3, 529/1, 529/2, 530/1, 530/2, 
531/1, 531/2, 534/1, 534/2, 535/1, 537, 538, 539/1, 539/2, 541, 542/1, 
542/2, 543, 544, 547, 548/1, 548/2, 549, 550, 551, 552/1, 552/2, 554, 
565, 566, 567/1, 567/2, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 585/1, 
585/2, 586, 587, 592, 593, 594, 595, 596/1, 596/2, 597, 598, 599, 600/1, 
600/2, 601/1, 601/2, 602/1, 602/2, 603/1, 603/2, 604/1, 604/2, 605, 
606/1, 606/2, 609/1, 609/2, 610/1, 610/2, 611, 614, 615, 616, 618, 619, 
620, 621, 622/1, 622/2, 622/3, 624, 625, 626/1, 626/2, 627/1, 627/2, 
627/3, 631, 632, 633/1, 633/2, 633/3, 635/1, 635/2, 635/3, 636/1, 636/2, 
636/3, 637/1, 637/2, 640/1, 640/2, 666, 667, 668, 669, 670/1, 670/2, 
671, 672, 673, 674, 675, 676/1, 676/2, 677, 678, 679, 691, 692, 693, 
694, 695, 696, 698, 699, 700, 701, 702/1, 702/2, 703/1, 703/2, 704, 728, 
729/1, 729/2, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736/1, 736/2, 736/3, 737, 
739, 740, 741, 742, 744, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 791, 792, 794, 
796, 798, 806, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 
853, 854, 855, 856, 857, 858, 859/1, 860, 862, 863, 864, 865/1, 865/2, 
866/1, 866/2, 867/1, 867/2, 868, 869, 870, 871, 872, 873/1, 874/1, 
874/2, 875/1, 875/2, 876, 877, 878/1, 878/2, 879/1, 879/2, 881, 882/1, 
882/2, 883/1, 883/2, 884, 885/1, 885/2, 886/2, 887, 889/1, 889/2, 890, 
891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 
905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912/1, 912/2, 913, 914, 915, 916, 
917, 918/1, 918/2, 918/3, 918/4, 922, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 
936, 937, 938, 939, 940, 941, 942, 943, 944, 945, 946, 949, 950, 951, 
952, 953, 954/2, 959, 960, 963/1, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 
971, 972, 975, 977, 985, 987, 988, 989, 990/1, 990/2, 990/3, 990/4, 991, 
992, 993/1, 993/2, 993/3, 994, 995, 996/2, 997/1, 997/2, 997/3, 997/4, 
998, 999, 1000, 1001/1, 1001/2, 1002/1, 1002/2, 1025, 1026, 1027, 
1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 
1040, 1041, 1044, 1621, 1623, 1624, 1625/1, 1626/1, 1626/2, 1627, 
1628, 1629, 1630, 1631, 1632, 1633, 1634, 1635/1, 1635/2, 1636, 1637, 
1638, 1639, 1640, 1641, 1642, 1643, 1644, 1645, 1646, 1647, 1648, 
1649, 1650, 1651, 1652, 1653/1, 1653/2, 1654/1, 1654/2, 1654/3, 1655, 
1656, 1657, 1658/1, 1658/2, 1659/1, 1659/2, 1660/1, 1660/2, 1661, 
1662, 1663, 1664, 1665, 1666, 1667, 1668, 1669/1, 1669/3, 1670/1, 
1670/2, 1671, 1672, 1673, 1674, 1675, 1676, 1677/1, 1677/2, 1677/3, 
1678, 1679, 1680, 1681, 1682, 1683, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688/1, 
1688/2, 1689, 1690, 1691, 1692, 1693/1, 1694/1, 1695, 1696/2, 1697/1, 
1697/2, 1698/1, 1698/2, 1699/2, 1699/3, 1700/1, 1701/1, 1703, 1705/1, 
1705/2, 1706, 1707, 1709/1, 1709/2, 1709/3, 1710, 1711, 1713, 1714, 

1715, 1716, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722/1, 1722/2, 1722/3, 
1723, 1724/1, 1724/2, 1725, 1726, 1729, 1730, 1731, 1732, 1733, 1736, 
1737/1, 1737/2, 1738, 1739, 1740, 1741, 1742, 1743, 1744, 1745, 1746, 
1747, 1748, 1749/1, 1749/2, 1750/1, 1750/2, 1751/1, 1751/2, 1752/1, 
1752/2, 1752/3, 1753/1, 1753/2, 1753/3, 1754, 1755/1, 1755/2, 1756/1, 
1756/2, 1757/1, 1757/2, 1758/1, 1758/2, 1759/1, 1759/2, 1760/1, 
1760/2, 1761, 1762, 1763, 1764/1, 1764/2, 1765, 1766, 1767, 1769, 
1771/1, 1771/2, 1772/1, 1774, 1775, 1781/1, 1781/2,  1782, 1783, 
1784, 1785, 1786, 1787/1, 1788, 1789, 1879, 1880, 1881/1, 1882/1, 
1883/1, 1884, 1885/1, 1885/2, 1887/1, 1887/2, 1888, 1889, 2048, 2049, 
2050/1, 2051, 2052/1, 2052/2,  2053, 2054, 2055, 2056, 2058, 2062, 
2064, 2065, 2066, 2067/1, 2067/2, 2068/1, 2068/2,  2069, 2070, 2071, 
2072, 2073, 2074/1, 2074/2, 2077, 2081, 2083/1, 2084, 2086/1, 2087, 
2089, 2090/1, 2090/2, 2091/1, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097/1, 
2097/2, 2098, 2099, 2100, 2101, 2102, 2103, 2104, 2105, 2106, 2107, 
2108, 2109/1, 2110, 2155/2, 2156, 2157, 2158, 2159, 2160, 2162, 2163, 
2164, 2165, 2166, 2168, 2169, 2170, 2171/1, 2171/2, 2172/1, 2172/2, 
2173, 2174/1, 2174/3, 2175, 2176/1, 2177, 2178/1, 2179/1, 2180, 2181, 
2182, 2183, 2184, 2185, 2186/1, 2186/2, 2187/1, 2187/2, 2188, 2189, 
2190, 2191, 2192/2, 2192/3, 2192/4, 2194/1, 2194/2, 2196/1, 2196/2, 
2198, 2198/3, 2199, 2200, 2201, 2202, 2203/1, 2203/2, 2203/3, 2204, 
2205/1, 2205/2, 2206, 2207, 2208, 2210/1, 2210/2, 2210/3, 2212, 2213, 
2214, 2267, 2271/1, 2272, 2273, 2275, 2282, 2283, 2341, 2342/1, 
2342/2, 2342/3, 2343/1, 2343/2,  2344, 2345, 2795, 2796, 2797, 2798, 
2799, 2800, 2801, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809/1, 2809/2, 
2810, 2819, 2820, а ка та стар ске пар це ле ули ца су: це ле ка та стар-
ске пар це ле број: 422, 516, 555, 556, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 
563, 576, 577, 581, 582, 583, 584, 604/3, 606/3, 680, 684, 685, 686, 
687, 689, 697, 801/2, 802, 803, 810, 811, 812, 867/3, 874/3, 974, 983, 
984, 997/4, 1042, 1043, 1063/1, 1756/3, 1997, 2057, 2059, 2060, 2061, 
2075, 2076, 2192/5, 2193, 2211/1, 2347, 2886 и де ло ви ка та стар ских 
пар це ла број: 73, 76, 84, 96/1, 200, 201, 202, 203, 278/1, 401, 402/1, 
402/2, 441/1, 442, 443/1, 468, 469, 470, 486, 578, 579, 580, 690, 711, 
799, 800/1, 800/2, 801/1, 804, 805, 809, 931, 932, 956, 973, 1062/1, 
1063/1, 1790, 1818, 1848, 1890, 1898, 1899/1, 2047, 2059, 2111, 
2153/1, 2155/1, 2276, 2284/2, 2346/1, 2369, 2780, 2820, 2821, 2822, 
2885, 2957, све у КО Ста ри град. На ве де не ка та стар ске пар це ле су 
у др жав ној сво ји ни, а објек ти на њи ма су у ме шо ви тој сво ји ни.

У слу ча ју не сла га ња на ве де ног спи ска ка та стар ских пар це-
ла и гра фич ког при ло га на ко ме је при ка за на гра ни ца про стор не 
кул тур но исто риј ске це ли не и за шти ће не око ли не про стор не кул-
тур но исто риј ске це ли не, ме ро да ван је Гра фич ки при лог 1 Ва ло-
ри за ци ја обје ка та.

На по ме на: Бро је ви ка та стар ских пар це ла ко је бу ду фор ми ра-
не де о бом или спа ја њем пар це ла ко је се на ла зе у на ве де ном спи-
ску (пар це ла ци јом или пре пар це ла ци јом, чи ме ће до би ти но ви 
под број), сма тра ће се са став ним де лом овог спи ска.

Гра ни ца про стор но кул тур но-исто риј ске це ли не по ла зи са се-
ве ра од тач ке укр шта ња осо ви на ули ца Та де у ша Ко шћу шка и Ви-
со ког Сте ва на, на ста вља осо ви ном Ули це Ви со ког Сте ва на до пре-
се ка са осо ви ном Ду бро вач ке ули це, скре ће на ју го за пад осо ви ном 
Ду бро вач ке ули це до пре се ка са осо ви ном Скен дер бе го ве ули це, 
на ста вља ју го и сточ но осо ви ном Скен дер бе го ве ули це до укр шта-
ња са осо ви ном До бра чи не ули це, на ста вља се ве ро и сточ но осо ви-
ном До бра чи не ули це до укр шта ња осо ви на До бра чи не и Ули це 
Гун ду ли ћев ве нац, на ста вља ју го и сточ но осо ви ном Ули це Гун ду-
ли ћев ве нац до укр шта ња са осо ви ном Ули це Жор жа Кле ман соа, 
скре ће ју го за пад но осо ви ном Ули це Жор жа Кле ман соа, на ста вља 
осо ви ном Фран цу ске ули це до укр шта ња са осо ви ном Ули це бра-
ће Ју го вић, скре ће ју жно осо ви ном Ули це бра ће Ју го вић, на ста вља 
осо ви ном Де чан ске ули це до укр шта ња са осо ви ном Ну ши ће ве 
ули це, скре ће ју го за пад но и на ста вља осо ви ном Ну ши ће ве ули це, 
а за тим скре ће осо ви ном Чу ми ће ве ули це, об у хва та Чу ми ће во со-
ка че, на ста вља гра ни цом из ме ђу ка та стар ских пар це ла број 2810 и 
2811 КО Ста ри град, пре се ца Ули цу Те ра зи је, на ста вља осо ви ном 
ули ца Срем ска и Зе ле ни ве нац, осо ви ном Бран ко ве ули це до укр-
шта ња са осо ви ном Поп Лу ки не ули це, на ста вља осо ви ном Поп 
Лу ки не и Иван Бе го ве ули це, скре ће на ју го и сток и на ста вља осо-
ви ном Гра ча нич ке ули це, пре се ца Ули цу Ву ка Ка ра џи ћа, на ста вља 
осо ви ном ули ца Ца ра Ла за ра и Оби ли ћев ве нац до Тр га Ре пу бли ке, 
скре ће на се ве ро за пад у прав цу Чи ка Љу би не ули це об у хва та ју ћи 
про стор Тр га Ре пу бли ке, скре ће гра ни цом из ме ђу ка та стар ских 
пар це ла 2277 и 2246/1 КО Ста ри град до пре се ка са осо ви ном Ва-
си не ули це, на ста вља осо ви ном Ва си не ули це, Ули це сту дент ски 
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трг и Узун Мир ко ве до пре се ка са осо ви ном Ули це Та де у ша Ко-
шћу шка, на ста вља на се вер осо ви ном ули це Та де у ша Ко шћу шка до 
по чет не тач ке гра ни це про стор но кул тур но-исто риј ске це ли не.

Из под руч ја ко је об у хва та опи са на гра ни ца из у зи ма се део 
„Под руч је око До си те је вог ли це ја”, са за шти ће ном око ли ном, 
утвр ђе но за не по крет но кул тур но до бро  – про стор но кул тур но-
исто риј ску це ли ну од из у зет ног зна ча ја („Слу жбе ни гла сник РС” 
бр. 16/90 и 7/99), а об у хва ћен је гра ни цом ко ја по ла зи од тач ке 
укр шта ња осо ви на ули ца Ца ра Уро ша и Го спо дар Јо ва но ва, иде на 
југоистoк осо ви ном Ули це го спо дар Јо ва но ва до пре се ка са осо-
ви ном Ка пе тан Ми ши не ули це, на ста вља на ју го за пад осо ви ном 
Ка пе тан Ми ши не ули це, за тим скре ће на ју го и сток осо ви ном Си-
ми не ули це до пре се ка са осо ви ном Ули це кне ги ње Љу би це, на-
ста вља на ју го за пад осо ви ном Ули це кне ги ње Љу би це до укр шта-
ња са осо ви ном Ули це бра ће Ју го вић, скре ће на се ве ро за пад и иде 
осо ви ном ули ца Бра ће Ју го вић, Сту дент ски трг и Зма ја од Но ћа ја 
до пре се ка са осо ви ном Ца ра Уро ша, скре ће на се ве ро и сток осо-
ви ном Ули це ца ра Уро ша до по чет не тач ке гра ни це. 

Укуп на по вр ши на про стор но кул тур но-исто риј ске це ли не из-
но си 74 ha 70 а. 

У окви ру про стор но кул тур но-исто риј ске це ли не на ла зи се 
укуп но 67 бло ко ва од ко јих 62 су из гра ђе ни гра ђе вин ски бло ко ви, 
два бло ка  – Ака дем ски парк (кп бр. 806) и парк на То пли чи ном 
вен цу (кп бр. 2058) су уре ђе не зе ле не пар ков ске по вр ши не, два 
бло ка  – ис пред Рат нич ког до ма (кп бр. 2283) и у Ули ци Ри ге од Фе-
ре (кп бр. 679) су фор ми ра на као сквер  – ма ња пар ков ски уре ђе на 
зе ле на по вр ши на, а Трг Ре пу бли ке (кп бр. 2346/1, 2347), је фор ми-
ран као отво ре ни град ски про стор.

Про стор но кул тур но-исто риј ска це ли на пред ста вља ма те-
ри јал но све до чан ство гра да ду гог два ми ле ни ју ма. Ње гов раз вој 
усло вљен је при род ним по ло жа јем, са о бра ћај ним ко ри до ри ма ко ји 
су во ди ли на за пад и југ и плод ним за ле ђем. Ри мља ни су по чет ком 
на ше ере осво ји ли ове обла сти и на се о би не келт ског пле ме на Скор-
ди ска, од ко јих по ти че и нај ста ри је име на се ља Син ги ду ну ма. Фор-
ми ра ње, из град ња и уло га рим ског Син ги ду ну ма, про из и шли су пре 
све га из ње го вог при род ног стра те гиј ског по ло жа ја и ње го ве уло ге 
у окви ру Ду нав ског Ли ме са. Из вој ног упо ри шта раз ви ло се на се ље 
ве те ра на. Ло кал на про из вод ња, по љо при вре да, ви со ка ку пов на моћ 
ста нов ни штва, сте че на град ска пра ва, по ло жај гра да на гра ни ци из-
ме ђу ан тич ке ци ви ли за ци је и вар вар ског све та, ути ца ли су на раз вој 
на се ља ко је се пре тво ри ло у тр го вач ко и кул тур но сре ди ште. Кра јем 
3. ве ка, Син ги ду нум, град са јав ним и при ват ним објек ти ма гра ђе-
ним по свим прин ци пи ма рим ског ур ба ни зма, са Фо ру мом, во до во-
дом и ка на ли за ци јом до сти гао је свој нај ви ши успон.

По де лом рим ске Им пе ри је у 4. ве ку, Син ги ду нум се на шао на 
гра ни ци ис точ ног и за пад ног де ла Цар ства. Од по ло ви не 4. ве ка, 
про до ри вар вар ских на ро да све ви ше су угро жа ва ли Син ги ду нум. 
По ја вом Ава ра и Сло ве на, од сре ди не 6. ве ка, Син ги ду нум се рет-
ко по ми ње, све до 878. го ди не, ка да се у јед ној бу ли па пе Јо ва на 
VI II пр ви пут у ја вља под име ном Бе ли град. 

Ге о граф ски по ло жај до нео је Бе о гра ду не мир не го ди не то ком 
це лог сред њег ве ка. У окви ру срп ске др жа ве, Бе о град се пр ви пут на-
шао за вре ме вла да ви не кра ља Дра гу ти на. У вре ме вла да ви не де спо-
та Сте фа на, Бе о град до жи вља ва свој пу ни про цват. Де спот Сте фан, 
у крат ком пе ри о ду, из ме ђу 1402. и 1427. го ди не, ус пео је да об но ви, 
пре у ре ди и про ши ри Бе о град, ство рив ши од ње га ја ко вој но утвр-
ђе ње, при вред ни, кул тур ни и вер ски цен тар срп ске др жа ве. По сле 
смр ти де спо та Сте фа на, срп ска вој ска и нај ве ћи део ста нов ни штва 
Бе о гра да, при ну ђе ни су да на пу сте Бе о град ко ји по но во пот па да под 
Угар ску власт све до за у зи ма ња гра да од стра не Ту ра ка 1521. го ди не. 

Осво јив ши Бе о град, Тур ци су га по че ли из гра ђи ва ти пре ма 
сво јим узо ри ма, по тре ба ма и мо гућ но сти ма. По ло ви ном 16. ве ка 
град се про сти рао до Ду на ва (ко ји је та да био на ли ни ји Ба нат ске 
и Со лун ске ули це), ши рио се на ју го и сток Ули цом ца ра Ду ша на 
и Ду нав ском па ди ном пре ма Ва си ној ули ци. Кра јем 16. ве ка, по-
чи њу да се осе ћа ју пр ви зна ци кри зе и стаг на ци је до та да не по-
бе ди вог Осман ског цар ства. По раз тур ске вој ске под Бе чом 1683. 
го ди не, био је са мо по че так ни за но вих су ко ба из ме ђу Аустри је и 
Тур ске то ком 17. и 18. ве ка. 

Сре ди ном 1717. го ди не, Тур ска гу би Бе о град, а По жа ре вач-
ким ми ром и це лу се вер ну Ср би ју све до За пад не Мо ра ве. У пе-
ри о ду аустриј ске вла да ви не Бе о гра дом од 1717. до 1739. го ди не, 
град знат но ме ња фи зи о но ми ју. Ни чу но ве гра ђе ви не у европ ском 
ба рок ном сти лу, а на се ља ва се и до ста но вог ста нов ни штва. Уве де-
ни су еле мен ти план ске из град ње и ко му нал но уре ђе ње. 

По сле Ха ти ше ри фа из 1830. у Бе о гра ду се кре ну ло са ин-
тен зив ни јом град њом и уре ђе њем гра да. Го ди не 1862. до ла зи до 
ин ци ден та на Чу кур-че сми. По сле ду гих пре го во ра и под ути ца-
јем ве ли ких стра них си ла, Тур ска 1867. го ди не, пре да је Ср би ма 
све твр ђа ве на тлу Кне же ви не Ср би је и по вла чи се из Бе о гра да. 
Осло бо ђен тур ског при ти ска, Бе о град по чи ње да се убр за но раз-
ви ја, ки да ју ћи ве зе са ста рим, ис точ њач ким и ве зу ју ћи се за но ве, 
про гре сив не, европ ске то ко ве.

Пре крет ни цу у ур ба ној исто ри ји Бе о гра да пред ста вља Јо-
си мо ви ћев пред лог ре гу ла ци је ва ро ши у шан цу јер се њи ме да ју 
смер ни це за пре о бра жај Бе о гра да из ори јен тал не ва ро ши у европ-
ски град. Да би то оства рио Јо си мо вић је по себ ну па жњу по кло-
нио ре гу ла ци ји и пар це ла ци ји. Тран сфор ма ци ја из за тво ре ног у 
отво ре ни град из вр ше на је уки да њем шан ца и по ста вља њем си-
сте ма пу те ва и пар ко ва у не ка да шњу спољ ну фор ти фи ка ци ју. Ва-
рош је по де лио у 119 при бли жно јед на ких бло ко ва, а ули це ис пра-
вио и по ста вио ор то го нал но. Та да де фи ни са но исто риј ско је згро 
Бе о гра да ни је се бит но про ме ни ло до да нас што ука зу је на ур ба-
ни стич ке вред но сти чи та вог про сто ра. Про ме не су се од но си ле на 
тип и ка рак тер из град ње. Од до ми нант но по ро дич них при зем них 
или спрат них ку ћа ко је су за се бе гра ди ли бо га ти ји тр гов ци или 
др жав ни чи нов ни ци, це ли на је у скла ду са ра стом гра да и ње го вим 
оса вре ме ња ва њем на осно ва ма гра ђе вин ских за ко ни ка и пла но ва 
гра да пре ра ста ла у про стор ко лек тив но-стам бе них ви ше спрат ни-
ца. Гра ди тељ ско на сле ђе при пад но шћу раз ли чи тим вре ме ни ма 
из град ње, од 1867. го ди не до да нас, обе ле же но је стил ским ка рак-
те ри сти ка ма ко је се ве зу ју за исто риј ске сти ло ве 19. а по том и 20. 
ве ка: се це си ју, ар де ко, ака де ми зам, мо дер ни зам, со ци ја ли стич ки 
ре а ли зам и са вре ме ну ар хи тек ту ру.

У окви ру про стор но кул тур но-исто риј ске це ли не сле де ћи 
објек ти утвр ђе ни су за не по крет на кул тур на до бра:

1. Ан тич ки Син ги ду нум, ар хе о ло шко на ла зи ште (Ре ше ње За-
во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да број 176/8 од 
30. ју на 1964); 

2. Згра да Ре ал ке, Узун Мир ко ва 14, по диг ну та око 1840. го ди-
не у сти лу кла си ци зма, ве ро ват но пре ма про јек ту Фран ца Јан кеа 
 – спо ме ник кул ту ре од ве ли ког зна ча ја („Слу жбе ни гла сник СРС”, 
број 14/79);

3. На род но по зо ри ште, Фран цу ска 1 –3, по че ла је да се гра-
ди 1868. го ди не пре ма про јек ту ар хи тек те Алек сан дра Бу гар ског 
у сти лу кла си ци зма, из ме ње на 1911 –1922. про јек том ар хи тек те 
Јо си фа Бу кав ца, а да на шњи из глед је на стао ре кон струк ци јом из 
1986 –1989. го ди не  – спо ме ник кул ту ре од ве ли ког зна ча ја („Слу-
жбе ни гла сник СРС”, број 28/83);

4. Ста ра ку ћа на Ва рош ка пи ји, Гра ча нич ка 10, по диг ну та је 
кра јем 18. ве ка и при па да ти пу ва ро шких ку ћа па нон ске ба рок не 
град ње са стил ским еле мен ти ма кла си ци зма  – спо ме ник кул ту ре 
од ве ли ког зна ча ја („Слу жбе ни гла сник СРС”, број 14/79);

5. Згра да Аеро клу ба, Узун Мир ко ва 4 и Кра ља Пе тра 36, 
са гра ђе на је 1934 –1935. го ди не за на ци о нал ну уста но ву ва зду хо-
плов ства Кра ље ви не Ју го сла ви је пре ма про јек ту ар хи тек те Во ји на 
Си ме о но ви ћа у ар де ко сти лу  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 30/07);

6. Згра да Кла сне лу три је у Бе о гра ду, Ва се Ча ра пи ћа 20, са-
гра ђе на је 1899. го ди не пре ма про јек ту ар хи тек те Ми ла на Ка пе та-
но ви ћа и ин же ње ра Ми ло ша Сав чи ћа у сти лу ака де ми зма  – спо ме-
ник кул ту ре („Слу жбе ни гла сник РС”, број 35/13); 

7. Дом дру штва Цр ве ног кр ста, Си ми на 19, са гра ђен је 1879. 
го ди не по про јек ту Алек сан дра Бу гар ског, а два спра та и ман сар-
да до зи да ни су из ме ђу 1925. и 1927. го ди не  – спо ме ник кул ту ре 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 16/87);

8. Ку ћа док то ра Ла за ра Па чуа, Си ми на 14, по диг ну та осам де-
се тих го ди на XIX ве ка и у њој је др Ла зар Па чу жи вео од 1890. до 
1915. го ди не  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 23/84); 

9. Ку ћа Ми ла на Пи ро ћан ца, Фран цу ска 7 и Си ми на 20, по-
диг ну та је око 1884. го ди не, а прет по ста вља се да је про је кат ку ће 
у ду ху ака де ми зма са нео ре не сан сним еле мен ти ма, из ра дио ар хи-
тек та Јо ван Ил кић  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни лист гра да Бе-
о гра да”, број 23/84); 

10. Ку ћа по ро ди це Ми ло ва но вић, До бра чи на 15, са гра ђе на 
је 1884. го ди не, 1927. до зи дан је спрат по про јек ту ар хи тек те Ђу-
ре Ба ја ло ви ћа, а у пе ри о ду 2005 –2010. пре ма про јек ту ар хи те ка та 
Ми ла на Па ли ша шког и Пре дра га Пет ков ског до зи дан је обје кат 
са вре ме не ма те ри ја ли за ци је  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 51/97); 
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11. Ку ћа по ро ди це Хри стић-Ми ју шко вић, До бра чи на 3, по-

диг ну та је 1930. го ди не, пре ма про јек ту ин же ње ра Ми ју шко ви ћа 
 – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни гла сник РС”, број 17/97);

12. Ку ћа Сте ва на Ка ћан ског, Си ми на 18, по диг ну та је осам де-
се тих го ди на XIX ве ка као јед но по ро дич на ку ћа  – спо ме ник кул ту-
ре („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 16/87);

13. Спо мен дом ва ја ра Ра де те Стан ко ви ћа, Си ми на 15 са гра-
ђен је 1912. го ди не као дво ри шна згра да са при зе мљем у функ ци ји 
ате љеа и спра том за ста но ва ње, ве ро ват но пре ма про јек ту ар хи-
тек те Ни ко ле Не сто ро ви ћа  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 113/03); 

14. Ку ћа Сте ва на Мо крањ ца, До си те је ва 16, са гра ђе на кра јем 
1872. го ди не  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра-
да”, број 4/83); 

15. Ку ћа Ни ко ле Па ши ћа, Фран цу ска 21, Го спо дар Је вре мо ва, 
из гра ђе на је 1872, а 1921. го ди не је пре пра вље на по про јек ту ин-
же ње ра Ма ри ја на Ву јо ви ћа  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни лист 
гра да Бе о гра да”, број 23/84); 

16. Ку ћа књи жа ра Мар ка Мар ко ви ћа, Го спо дар Је вре мо ва 
45а, Ка пе тан Ми ши на 12, са гра ђе на је 1904. го ди не пре ма про јек-
ту ар хи тек те Је ли са ве те На чић, као ти пич на гра ђан ска ку ћа са по-
чет ка 20. ве ка  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
33/13); 

17. Ку ћа Ан дре Ђор ђе ви ћа, Кне ги ње Љу би це 21, са гра ђе на је 
1888. го ди не пре ма про јек ту ар хи тек те Ан дре Сте ва но ви ћа у ду ху 
ака дем ске ар хи тек ту ре 19. ве ка  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни 
гла сник РС”, број 51/97); 

18. Ку ћа сли ка ра Ђор ђа Кр сти ћа, Кне ги ње Љу би це 23, по диг-
ну та око 1890. го ди не у сти лу ака де ми зма 19. ве ка  – спо ме ник кул-
ту ре (Ре ше ње Ре пу блич ког за во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
бр. 87/1 од 3. фе бру а ра 1958. го ди не);

19. Ку ћа Ле о не Па на јот, Фран цу ска 31, са гра ђе на је 1908. го-
ди не пре ма про јек ту ар хи тек те Пе тра Ба ја ло ви ћа у сти лу се це си је 
 – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни гла сник РС”, број 51/97);

20. Дом по ро ди це Па вло вић, Го спо дар Је вре мо ва 39, по диг ну-
та је 1882. го ди не у ака дем ском сти лу и у њој се чу ва бо га та по ро-
дич на збир ка  – спо ме ник кул ту ре (Ре ше ње За во да за за шти ту спо-
ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да бр. 549/2 од 10. ју на 1971. го ди не); 

21. Ку ћа Јо ва на Скер ли ћа, Го спо дар Јо ва но ва 42, са гра ђе на је 
у пр вој де ка ди XX ве ка у ду ху ака де ми зма са се це сиј ском  – спо ме-
ник кул ту ре („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 23/84); 

22. Ку ћа Бе те и Ри сте Ву ка но вић, Ка пе тан Ми ши на 13, са гра-
ђе на је 1901. го ди не пре ма про јек ту ар хи тек те Ми ла на  – спо ме ник 
кул ту ре („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 23/84); 

23. Ку ћа Ели ја са Флајш ма на, Ца ра Ду ша на 10, по диг ну та је 
из ме ђу 1724. и 1727. го ди не и да нас је нај ста ри ја згра да Бе о гра да 
 – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 16/87); 

24. Згра да Дру штва све тог Са ве, Ца ра Ду ша на 11 угао Бра ће 
Ба рух 2 –2а, са гра ђе на је 1924. го ди не, пре ма про јек ту ар хи тек те 
Пе тра Ба ја ло ви ћа из 1914. го ди не у ду ху ака де ми зма, са при ме ном 
срп ско  – ви зан тиј ских де ко ра тив них еле ме на та  – спо ме ник кул ту-
ре („Слу жбе ни гла сник РС”, број 51/97); 

25. Дом све тог Са ве, Ца ра Ду ша на 13, са гра ђен 1890. го ди не 
пре ма про јек ту ар хи тек те Јо ва на Ил ки ћа са фа са дом об ли ко ва ном 
у ду ху срп ско  – ви зан тиј ске тра ди ци је, а 1923. до гра ђен је тре ћи 
спрат, пре ма про јек ту ар хи тек те Пе тра Ба ја ло ви ћа  – спо ме ник кул-
ту ре („Слу жбе ни гла сник РС”, број 4/83); 

26. Дор ћол ска основ на шко ла, Ца ра Ду ша на 21 –23, по диг ну-
та је 1893. го ди не по про јек ту ар хи тек те Ми ла на Ка пе та но ви ћа у 
ду ху ака де ми зма 19. ве ка  – спо ме ник кул ту ре (Ре ше ње За во да за 
за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра да број 2005/3 од 3. мар та 
1966. го ди не); 

27. Пар но ку па ти ло бра ће Кр сма но вић, Ца ра Ду ша на 45а, 
ком плекс је фор ми ран од 1901. го ди не до два де се тих го ди на 20. 
ве ка око оста та ка не ка да шњег „Ма лог ама ма”, за ко ји се прет по-
ста вља да по ти че из 18. ве ка  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 32/01); 

28. Згра да Пр ве бе о град ске гим на зи је, Ца ра Ду ша на 59а –61, 
са гра ђе на 1938. го ди не по про јек ту ар хи тек те Ми ли це Кр стић, у 
ду ху бе зор на мен тал не мо дер ни стич ке ар хи тек ту ре  – спо ме ник 
кул ту ре („Слу жбе ни гла сник РС” број 12/89); 

29. Цр ква Све ти Алек сан дар Нев ски, Ца ра Ду ша на 63. От по-
че та пре ма про јек ту Је ли са ве те На чић 1912, а за вр ше на 1928/29. 
го ди не, пре ма про јек ту ко ји су пре ра ди ли арх. Пе тар По по вић и 
арх. Ва си ли је Ан дро сов (арх. Д. Ба бић)  – спо ме ник кул ту ре („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 4/83); 

30. Згра да би о ско па „Бал кан”, Бра ће Ју го ви ћа 16, Ма ке дон-
ска 7 и Бу ле вар де спо та Сте фа на, по диг ну та је из ме ђу 1867. и 
1870. го ди не у ду ху ака де ми зма  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 23/84); 

31. Па ла та Ал ба ни ја, Ко лар че ва 12, Кнез Ми ха и ло ва 2 –4, са-
гра ђе на 1939. го ди не пре ма про јек ту ар хи тек те Ми ла ди на Пр ље-
ви ћа и про јек ту кон струк ци је ин же ње ра Ђор ђа Ла за ре ви ћа у мо-
дер ни стич ком сти лу са еле мен ти ма ар де коа  – спо ме ник кул ту ре 
(„Слу жбе ни лист гра да Бе о гра да”, број 23/84); 

32. Згра да ПРИ ЗАД-а, Оби ли ћев ве нац 2, са гра ђе на је у че-
твр тој де це ни ји 20. ве ка пре ма про јек ту ар хи тек те Бог да на Не сто-
ро ви ћа у мо дер ни стич ком сти лу  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни 
лист гра да Бе о гра да”, број 23/84); 

33. Згра да Јо си фа Шо ја та, Бран ко ва 14, по диг ну та је 1935. го-
ди не по про јек ту ар хи те ка та Пе тра и Бран ка Кр сти ћа у ду ху мо-
дер ни стич ке ар хи тек ту ре  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 32/01); 

34. Ку ћа Ди ми три ја Жи ва ди но ви ћа, Гра ча нич ка 16, са гра ђе на 
је 1904. го ди не по про јек ту по зна тог бе о град ског ар хи тек те Ми-
ла на Ан то но ви ћа са од ли ка ма се це сиј ске ар хи тек ту ре, а два спра-
та су до зи да на 1926 –1927. го ди не по про јек ту ар хи тек те Са му е ла 
Сум бу ла  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни гла сник РС”, број 51/97); 

35. Ку ћа Ми ла на А. Па вло ви ћа, Гра ча нич ка 18, из гра ђе на је 
1912. го ди не пре ма про јек ту ар хи тек те Ни ко ле Не сто ро ви ћа, у ду-
ху ака дем ске ар хи тек ту ре са бо га том се це сиј ском де ко ра ци јом  – 
спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни гла сник РС”, број 51/97); 

36. Згра да Ја ко ва Че ле бо но ви ћа, Ву ка Ка ра џи ћа 18, по диг ну-
та из ме ђу 1927. и 1929. го ди не пре ма про јек ту инжeњера Ми ха и ло 
Бе лић, ар хи тек те Ни ко ле Кра сно ва и ар хи тек та Не ре га ра  – спо ме-
ник кул ту ре („Слу жбе ни гла сник РС”, број 59/01); 

37. Си на го га „Су кат Ша лом”, Мар ша ла Бир ју зо ва бр. 19, са-
гра ђе на је 1924 –1926. го ди не пре ма про јек ту ар хи тек те Фра ње Ур-
ба на уз уче шће Ми ла на Шлан га, у ду ху ар хи тек ту ре ака де ми зма, 
са пре о вла ђу ју ћим еле мен ти ма нео ре не сан се  – спо ме ник кул ту ре 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 33/13); 

38. Ку ћа ин же ње ра Ми ла ди на Пе ћи на ра, Поп Лу ки на 5, са-
гра ђе на је 1928. го ди не по про јек ту ин же ње ра Ми ла ди на Пе ћи на-
ра у ду ху ака де ми зма  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни лист гра да 
Бе о гра да”, број 26/92); 

39. Спо ме ник До си те ју Об ра до ви ћу, Сту дент ски парк, по диг-
нут је 1914. го ди не и рад је ва ја ра Ру дол фа Вал де ца  – спо ме ник 
кул ту ре (Ре ше ње За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о-
гра да број 1030/1 од 20. де цем бра 1967. го ди не); 

40. Спо ме ник Јо си фу Пан чи ћу, Сту дент ски парк, по ста вљен 
је 1897. го ди не, а рад је ва ја ра Ђор ђа Јо ва но ви ћа  – спо ме ник кул-
ту ре (Ре ше ње За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре гра да Бе о гра-
да број 1049/1 од 20. де цем бра 1967. го ди не); 

41. Чу кур че сма, До бра чи на ули ца, ис пред згра де број 30, 
по диг ну та је 1931. го ди не, а де ло је ва ја ра Си ме о на Рок сан ди ћа  – 
спо ме ник кул ту ре (Ре ше ње За во да за за шти ту спо ме ни ка кул ту ре 
гра да Бе о гра да број 3/13 од 5. фе бру а ра 1965. го ди не); 

42. Спо ме ник вој во ди Ву ку По по ви ћу у Бе о гра ду, у пар ку То-
пли чин ве нац, по диг нут је 1936. го ди не, а рад је ва ја ра Ђор ђа Јо-
ва но ви ћа  – спо ме ник кул ту ре („Слу жбе ни гла сник РС”, број 8/14).  

Про стор но кул тур но-исто риј ска це ли на по се ду је кул тур-
но-исто риј ске, ур ба ни стич ке, ар хи тек тон ске, естет ске, дру штве-
не, со ци о ло шке и не ма те ри јал не вред но сти. Оста ци ма те ри јал не 
кул ту ре из ан тич ког и сред ње ве ков ног пе ри о да сво јом број но шћу 
и ква ли те том све до че о ду гом на сло ја ва њу овог под руч ја и ти ме 
по твр ђу ју ње не кул тур но-исто риј ске вред но сти. Основ на свој-
ства овог под руч ја пред ста вља ју ур ба ни кон ти ну и тет и очу ва ност 
улич не ма три це и гра ђе вин ског фон да ви ше од век и по што ука зу-
је на ње не нео спор не ур ба ни стич ке вред но сти. Ва жну ка рак те ри-
сти ку је згра чи не пра вил ни бло ко ви са ивич ном из град њом, уну-
тар бло ков ско зе ле ни ло, озе ле ње ни про сто ри не ка да шњих са до ва 
и парк, док су се тра ди ци о нал но тр го вач ке ули це, јав ни про сто ри 
и бло ко ви на ме ње ни ста но ва њу за др жа ли у не из ме ње ном об ли ку 
до да нас. У про стор но кул тур но-исто риј ској це ли ни се на ла зи низ 
зна чај них обје ка та ко ји се ис ти чу сво јим ар хи тек тон ским ка рак-
те ри сти ка ма, стил ским и тип ским по себ но сти ма што ука зу је на 
ње не не сум њи ве ар хи тек тон ске и естет ске вред но сти. Гра ди тељ-
ско на сле ђе при пад но шћу раз ли чи тим вре ме ни ма из град ње обе-
ле же но је стил ским ка рак те ри сти ка ма ко је се ве зу ју за исто риј ске 
сти ло ве 19. и 20. ве ка и на тај на чин пред ста вља ју га ле ри ју но-
ви је срп ске ар хи тек ту ре из ло же не у јав ном про сто ру. С об зи ром 
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на то да је Исто риј ско је згро Бе о гра да ве за но за зна чај не исто риј-
ске до га ђа је и зна ме ни те лич но сти пре сто ни це из обла сти на у ке, 
књи жев но сти, умет но сти, ме ди ци не, по ли ти ке ко је су ов де има ле 
сво је до мо ве, као и да се у окви ру ње га на ла зе зна чај не ин сти ту-
ци је ко је су има ле пре су дан ути цај на дру штве ни, кул тур ни и про-
свет ни раз вој Бе о гра да и Ср би је ука зу ју на дру штве не вред но сти 
под руч ја. Вред но сти не ма те ри јал не ба шти не пре по зна те су у кул-
тур ним по ја ва ма ду гог тра ја ња, ри ту ал ним и му зич ким прак са ма, 
кул тур ним и ме мо ри јал ним ком плек си ма, ста рим за на ти ма и ка-
фа на ма, као и по ја ва ма про ис те клим из са вре ме не исто ри је по пут 
ме ста оку пља ња. Исто вре ме но про стор но кул тур но-исто риј ска це-
ли на има зна чај по ли тич ког, дру штве ног и ур ба ног кон ти ну и те та 
срп ске пре сто ни це и ти ме нео спор не со ци о ло шке вред но сти.

3. За шти ће на око ли на про стор но кул тур но-исто риј ске це ли не 
об у хва та ка та стар ске пар це ле број 164, 165, 166, 167, 168, 171/2, 
172/1, 172/2, 172/3, 173, 174, 177/1, 177/2, 177/3, 177/4, 177/5, 
177/6, 177/7, 182/1, 182/2, 183/1, 183/2, 184, 208, 209, 210/1, 210/2, 
211/1, 211/2, 212, 213, 214, 215, 216/1, 216/2, 218/1, 218/2, 219, 220, 
221/1, 221/2, 221/3, 221/4, 222/1, 222/2, 222/3, 223/1, 223/2, 224/1, 
224/2, 224/3, 239/1, 239/2, 240, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 
250, 252, 253/1, 253/2, 253/3, 254, 255, 256, 257, 258, 364/1, 364/2, 
364/3, 365, 366, 367, 368, 369, 370, 371, 372, 373/1, 373/2, 375, 376, 
377, 378, 379, 380, 381, 382, 383, 384, 385, 386/1, 387/1, 387/2, 388, 
389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 398, 399, 400, 423, 424, 
425, 427, 428, 429, 430, 431, 432, 433 и 434, а ка та стар ске пар це ле 
ули ца су: це ле ка та стар ске пар це ле број 76, 240, 401, 422 и де ло-
ви ка та стар ских пар це ла број: 73, 84, 96/1, 160, 161, 162, 200, 201, 
202, 204/1, 278/1, 402/1, 442 и 443/1, све у КО Ста ри град. На ве де-
не ка та стар ске пар це ле су у др жав ној сво ји ни, а објек ти на њи ма 
су у ме шо ви тој сво ји ни. 

Под руч је за шти ће не око ли не са сто ји се из два де ла: 
Гра ни ца пр вог де ла за шти ће не око ли не по ла зи са се ве ра од 

тач ке укр шта ња осо ви на ули ца Та де у ша Ко шћу шка и Со лун ске, 
иде осо ви ном Со лун ске ули це до укр шта ња са осо ви ном Ули це 
ца ра Уро ша, скре ће ју жно до пре се ка са осо ви ном Ули це Ви со ког 
Сте ва на, на ста вља на за пад осо ви ном Ули це Ви со ког Сте ва на до 
пре се ка са осо ви ном Ули це Та де у ша Ко шћу шка, на ста вља на се-
вер осо ви ном ули це Та де у ша Ко шћу шка  до по чет не тач ке гра ни це 
за шти ће не око ли не про стор но кул тур но-исто риј ске це ли не.

Гра ни ца дру гог де ла за шти ће не око ли не по ла зи са се ве ра од 
тач ке укр шта ња осо ви на ули ца Ду бро вач ка и Ви со ког Сте ва на 
и иде на ју го за пад осо ви ном Ули це Ви со ког Сте ва на до пре се ка 
са осо ви ном Ка пе тан Ми ши не ули це, на ста вља на ју го за пад осо-
ви ном Ка пе тан Ми ши не ули це до пре се ка са осо ви ном Скен дер 
бе го ве ули це, на ста вља се ве ро и сточ но осо ви ном Скен дер бе го ве 
ули це до укр шта ња са осо ви ном Ду бро вач ке ули це, на ста вља на 
се ве ро и сток осо ви ном Ду бро вач ке ули це до по чет не тач ке гра ни-
це за шти ће не око ли не про стор но кул тур но-исто риј ске це ли не.

У окви ру за шти ће не око ли не про стор но кул тур но-исто риј ске це-
ли не на ла зи се се дам бло ко ва, сви су из гра ђе ни гра ђе вин ски бло ко ви.

У слу ча ју не сла га ња на ве де ног спи ска ка та стар ских пар це-
ла и гра фич ког при ло га на ко ме је при ка за на гра ни ца про стор не 
кул тур но исто риј ске це ли не и за шти ће не око ли не про стор не кул-
тур но исто риј ске це ли не, ме ро да ван је Гра фич ки при лог 1 Ва ло-
ри за ци ја обје ка та.

На по ме на: Бро је ви ка та стар ских пар це ла ко је бу ду фор ми ра-
не де о бом или спа ја њем пар це ла ко је се на ла зе у на ве де ном спи-
ску (пар це ла ци јом или пре пар це ла ци јом, чи ме ће до би ти но ви 
под број), сма тра ће се са став ним де лом овог спи ска.

4. Утвр ђу ју се сле де ће ме ре за шти те про стор но кул тур но-
исто риј ске це ли не: 

А. Оп ште ме ре за шти те:
1) очу ва ње за те че не исто риј ске ур ба не ма три це бло ко ва, ули-

ца, тр го ва и пар ко ва;
2) очу ва ње ивич не бло ков ске из град ње на пар це ли, као на сле-

ђе ног ти па гра ђе ња, на до ве зи ва њем на по сто је ће објек те ко ји се за-
др жа ва ју, на на чин ко јим се уну тар бло ко ва фор ми ра ју сло бод на уну-
тра шња дво ри шта, ка рак те ри стич на за град ски цен тар. При ли ком 
ко нач ног фор ми ра ња бло ко ва у окви ру ко јих је за по че та тран сфор ма-
ци ја фи зич ке струк ту ре од ком пакт ног бло ка ка отво ре ном бло ку са 
сло бод но сто је ћим објек ти ма (ме шо ви ти бло ко ви), при ме ни ти од ли ке 
ком пакт ног бло ка са ивич ном из град њом, уко ли ко се ти ме не по гор-
ша ва ју усло ви ко ри шће ња по сто је ћих обје ка та ко ји се за др жа ва ју; 

3) не из гра ђе не ка та стар ске пар це ле у окви ру бло ко ва, ко је 
нај ма ње јед ном стра ном из ла зе на ре гу ла ци ју ули це, тре ти ра ти 

или као отво ре не сло бод не или зе ле не по вр ши не или као гра ђе-
вин ске пар це ле за из град њу обје ка та, што ће се ме ра ма тех нич ке 
за шти те де фи ни са ти у скла ду са не по сред ним окру же њем за сва ку 
по је ди нач ну ин тер вен ци ју;

4) при ли ком ин тер по ла ци је но вих обје ка та ви син ску ре гу ла-
ци ју ускла ди ти са ви син ском ре гу ла ци јом вред но ва них обје ка та, у 
скла ду са по себ ним ме ра ма за шти те;

5) очу ва ње по сто је ћих ре гу ла ци о них и гра ђе вин ских ли ни ја, 
осим у слу ча ју из град ње јав них обје ка та и у слу ча је ви ма ка да је про-
ме на гра ни ца пар це ла ве за на са ко рек ци јом ре гу ла ци је ко ја је у ве ћем 
де лу ули це или бло ка већ спро ве де на у то ку ур ба не тран сфор ма ци је;

6) очу ва ње по сто је ћих про пор циј ских од но са ви си не обје ка-
та пре ма ре гу ла ци о ној ши ри ни ули це; 

7) за др жа ва ње гра ђе вин ске ли ни је по ву че них за вр шних ета-
жа на објек ти ма чи ји је ве нац по след ње пу не ета же уса гла шен са 
вен ци ма су сед них обје ка та или ви ши од ве на ца су сед них обје ка та; 

8) на ме на обје ка та у окви ру бло ко ва мо же би ти јав на, стам-
бе на, по слов на или ме шо ви та. За др жа ти тр го вач ки ка рак тер ули ца 
Ду ша но ве и Кра ља Пе тра. По жељ но је вра ћа ње услу жних/за нат-
ских де лат но сти на под руч ју Ду нав ске па ди не и Зе ле ног вен ца. Од 
про из вод них де лат но сти до зво ље не су са мо оне ко је ни на ко ји на-
чин не за га ђу ју жи вот ну сре ди ну;

9) сте пен ин тер вен ци ја на дво ри шним објек ти ма за ви си од њи-
хо ве ва ло ри за ци је и ва ло ри за ци је улич ног објек та на пар це ли, а де-
фи ни са ће се ме ра ма тех нич ке за шти те ко је про пи ше над ле жна уста-
но ва за шти те за сва ку по је ди нач ну ин тер вен ци ју. Дво ри шне фа са де 
ко је се са гле да ва ју са ули це на су прот ној стра ни истог бло ка у сми-
слу об ли ко ва ња и ма те ри ја ли за ци је тре ти ра ти као улич не фа са де; 

10) очу ва ње и до пу на по сто је ћих др во ре да, вред ног зе ле ни ла 
на јав ним по вр ши на ма пар ко ва, скве ро ва, ули ца и тр го ва, уну тра-
шњих дво ри шта, про сто ра око јав них и са крал них обје ка та; 

11) очу ва ње, са на ци ја и ре ста у ра ци ја јав них спо ме ни ка и 
уре ђе ње про сто ра ко ји их окру жу је, у скла ду са ме ра ма тех нич ке 
за шти те ко је про пи ше над ле жна уста но ва за шти те за сва ку по је-
ди нач ну ин тер вен ци ју; 

12) укла ња ње ва зду шних во до ва елек трич не, ка блов ске ТВ и 
те ле фон ске мре же и њи хо ва за ме на по ста вља њем под зем них во до-
ва. Из град ња но ве мре же ис кљу чи во као под зем них ин ста ла ци ја;

13) при ли ком ре кон струк ци је по сто је ћих и из град ње но вих 
обје ка та ре ши ти пи та ње пар ки ра ња и га ра жи ра ња во зи ла у окви ру 
пар це ле. Пре би ло ка квих гра ђе вин ских ра до ва, оба ве зно је  прет-
ход но за штит но ар хе о ло шко ис ко па ва ње, а све да ље ин тер вен ци је 
усло ви ти ре зул та ти ма истих. Код ре ша ва ња под зем них ета жа, за 
сва ку по је ди нач ну ло ка ци ју из вр ши ти ис пи ти ва ње ни воа под зем-
них во да и обез бе ди ти из ра ду ела бо ра та за шти те су сед них обје ка та; 

14) из во ђе ње ре гу ла ци је по вр шин ских то ко ва и ре ша ва ње од-
во ђе ња ат мос фер ске и под зем не во де та ко да не угро жа ва ју за шти-
ће не објек те; 

15) у за ви сно сти од ва ло ри за ци је објек та, усло ви ма над ле-
жне уста но ве за шти те за сва ку по је ди нач ну ин тер вен ци ју утвр ди-
ће се мо гућ ност и на чин по ста вља ње ре клам них, ин фор ма тив них 
и сл. озна ка, спо мен та бли и обе леж ја, де ко ра тив ног осве тље ња, 
као и кли ма уре ђа ја; 

16) за из град њу јав них обје ка та и уре ђе ње јав них про сто ра 
пре по ру чу је се из ра да ур ба ни стич ко ар хи тек тон ског кон кур са; 

17) до зво ље не су ин тер вен ци је ко ји ма се омо гу ћа ва при ступ 
ли ца са по себ ним по тре ба ма свим објек ти ма, с тим да се овим ин-
тер вен ци ја ма не на ру ша ва ју свој ства обје ка та ко ји су ва ло ри зо ва-
ни као објек ти од по себ не вред но сти и објек ти од вред но сти; 

18) очу ва ње по сто је ће кал др ме као улич ног за сто ра на јав-
ним по вр ши на ма у ули ца ма: Кра ља Пе тра, Ца ра Уро ша, Кни ћа ни-
но ва, Ри ге од Фе ре; 

19) уре ђе ње кал кан ских зи до ва  – вер ти кал но зе ле ни ло, осли-
ка ва ње  – му ра ли, stre et art; 

20) уре ђе ње ма њих не у ре ђе них про сто ра у окви ру јав них по-
вр ши на и за јед нич ких дво ри шта („ур ба ни џе по ви”); 

21) обе ле жа ва ње тра се не ка да шњег Шан ца у окви ру град ског 
је згра, као и ло ка ци ја Ва рош ка пи је, Стам бол ка пи је и Ви дин ка-
пи је на при го дан на чин (вр стом и бо јом улич ног за сто ра, осве тље-
њем, ин фор ма тив ним та бла ма и дру гим сим бо ли ма у за ви сно сти 
од мо гућ но сти на кон крет ној ло ка ци ји). 

Оп ште ме ре за шти те ар хе о ло шког на ла зи шта Ан тич ки Sin-
gi du num:

1) сви ин ве сти ци о ни и гра ђе вин ски ра до ви у окви ру кул тур-
но исто риј ске це ли не мо гу се пред у зи ма ти ис кљу чи во на осно ву 
усло ва и са гла сно сти над ле жне уста но ве за шти те; 
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2) у слу ча ју про ши ре ња по сто је ћих обје ка та, но ве из град ње 

и ра до ва на јав ним по вр ши на ма (пор те са крал них обје ка та, про-
сто ри око јав них обје ка та, тр го ви), на ре кон струк ци ји по сто је ћих 
и из град њи но вих под зем них ин ста ла ци ја или обје ка та у окви ру 
ре гу ла ци је улич них про сто ра оба ве зно је из во ђе ње прет ход них за-
штит них ар хе о ло шких ис ко па ва ња или ар хе о ло шки над зор у за ви-
сно сти од вр сте ра до ва и по сто је ћих по да та ка о кул тур ној стра ти-
гра фи ји на пред мет ној ло ка ци ји;

3) на локацијaма где су от кри ве ни ар хе о ло шки оста ци пре по-
ру чу је се кон зер ва ци ја и пре зен та ци ја у слу ча ју да про стор не мо-
гућ но сти до зво ља ва ју и/или обе ле жа ва ње ин фор ма тив ним та бла ма;

4) са ђе ње ви ше го ди шњих би ља ка ко је има ју раз ви јен и сна-
жан ко ре нов си стем у пар ков ским про сто ри ма мо же се пред у зи-
ма ти ис кљу чи во по сле из ве де них прет ход них за штит них ар хе о ло-
шких ис ко па ва ња;  

5) за бра на сад ње ви ше го ди шњих би ља ка ко је има ју раз ви јен 
и сна жан ко ре нов си стем у пар ков ским про сто ри ма. 

Б. По себ не ме ре за шти те:
За објек те ко ји има ју по себ ну вред ност (објек ти на ка та стар-

ским пар це ла ма бр. 188/1, 199, 358/1, 435, 440, 450, 452, 461, 462/1, 
471/2, 476, 477, 478, 487/1, 504/1, 506/1, 519/2, 522/5, 523/3, 528/3, 
542/1, 543, 593, 595, 599, 600/2, 601/2, 609/2, 610/2, 696, 699, 704, 
740, 784, 785, 794, 796, 798, 843, 847, 851, 862, 867/1, 869 (део), 893, 
894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 904, 906, 907, 909, 910, 912/2, 913, 
914, 917, 924, 925, 926, 927, 929, 964, 966, 967, 968, 972, 975, 977, 
999, 1044 (део), 1624, 1626/2, 1630, 1631, 1633, 1636, 1637, 1638, 
1643, 1645, 1651, 1652, 1656, 1658/1, 1661, 1668, 1669/1, 1672, 
1677/1, 1677/3, 1678, 1679, 1680, 1688/1, 1695, 1696/2, 1712, 1713 
(део), 1716, 1722/2, 1723/3, 1723 (дво ри шни обје кат), 1725, 1729, 
1731, 1732, 1736, 1738, 1739, 1741, 1743, 1745, 1746, 1747, 1749/1, 
1750/1 (део), 1754, 1760/1, 1765, 1767, 1769 (део), 1774, 1775, 
1781/2, 1782, 1789, 2282, 1880, 1881/1, 1883/1, 1884, 1885/1, 2048, 
2056, 2066, 2081 (део), 2083/1, 2090/2, 2091/1, 2099, 2103, 2104, 
2165, 2166 (део), 2168, 2169, 2172/2 (део), 2173 (део),  2177, 2181, 
2182, 2189 (део), 2190, 2194/1, 2199, 2202, 2206, 2214, 2272, 2273, 
2275, 2345, 2795, 2797, 2801 утвр ђу ју се сле де ће ме ре за шти те:

1) очу ва ње по сто је ћег хо ри зон тал ног и вер ти кал ног га ба ри-
та, кон струк тив ног скло па и при ме ње них ма те ри ја ла (не ра чу на ју 
се на кнад не ин тер вен ци је из ве де не без усло ва и са гла сно сти над-
ле жне уста но ве за шти те не по крет них кул тур них до ба ра) и при па-
да ју ћих де ло ва пар це ле;

2) очу ва ње основ них вред но сти функ ци о нал ног скло па и ен-
те ри је ра; 

3) очу ва ње и /или ре ста у ра ци ја из гле да, стил ских од ли ка, де-
ко ра тив них еле ме на та и укуп ног ли ков ног из ра за;

4) у ци љу ре ви та ли за ци је објек та до зво ље ни су ра до ви ко ји-
ма се не на ру ша ва ју вред но сти ен те ри је ра и екс те ри је ра објек та;

5) дво ри шни де ло ви глав ног објек та, уко ли ко ни су утвр ђе ни 
за кул тур на до бра, из у зет но мо гу би ти до гра ђе ни, нај ви ше до ви-
си не улич ног га ба ри та објек та, уко ли ко се ти ме не на ру ша ва ар-
хи тек тон ски склоп, од но сно уко ли ко је ар хи тек тон ским ре ше њем 
оста вље на мо гућ ност за дво ри шну до град њу. Дво ри шне до град ње 
ре ши ти је дин стве но за це ло куп ну пар це лу, не угро жа ва ју ћи усло-
ве ко ри шће ња су сед них обје ка та; објект e на кат. пар це ла ма 440, 
851, 896 (ка пар це ли 897) КО Ста ри град, мо гу ће је до гра ди ти 
боч но, по ста вља њем до гра ђе ног де ла та ко да пра ти улич ну ре гу-
ла ци ју и за тва ра блок. Услов је да до гра ђе ни део не на ру ша ва ар-
хи тек тон ски склоп, не пре ла зи ви си ну вен ца улич ног објек та, као 
и да се ис по шту је по сто је ћи на гиб кров не рав ни, ви си на сле ме на, 
од но сно ви си на и об лик кал кан ског зи да на ко ји се на сла ња.

6) мо гу ћа је про ме на на ме не, уз услов да но ва на ме на бу де 
при ме ре на исто риј ском кон тек сту, по сто је ћем ар хи тек тон ско-кон-
струк тив ном и функ ци о нал ном скло пу објек та. 

7) У слу ча ју да оста ли објек ти на пар це ли не под ле жу ре жи-
му за шти те глав ног објек та, ин тер вен ци је на њи ма до зво ља ва ју 
се у скла ду са њи хо вом ва ло ри за ци јом, под усло вом да не на ру ше 
вред но сти глав ног објек та, а пре ма усло ви ма над ле жне уста но ве 
за шти те не по крет них кул тур них до ба ра; Дво ри шни про стор у све-
му ускла ди ти са глав ним објек том, ко му нал но (пар тер но и хор ти-
кул тур но) уре ди ти. 

За објек те од вред но сти (објек ти на ка та стар ским пар це ла ма 
бр. 189/1, 189/2, 192/1, 193, 196, 197, 198, 225/1, 228/1, 229/1, 231, 
234, 235/1, 351/1, 356/1, 357/1, 359/1, 362, 436/1, 436/2, 436/3, 437, 
438, 446, 447, 448, 449, 451/1 (део), 454, 456, 457/1, 458, 460, 463, 

464, 465, 466, 477/2, 473, 474/2, 475/2, 479/2, 481, 482/2, 483, 484/3, 
485/2, 487/2, 492/1, 494/1, 495/1, 496/1, 501/1, 501/2, 504/2, 505, 507, 
509/1, 509/2, 510/1, 510/2, 512, 514, 517/2, 517/3, 520/2, 521/2, 522/1, 
522/2, 524, 525/1, 526/1, 527, 529/2, 531/2, 534/1, 535/1, 538, 539/1, 
541, 544, 547, 548/1, 549, 550, 551, 552/1, 554, 565, 566, 567/1, 568, 
569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 585/1, 586, 587, 592, 594, 596/1, 
597, 598, 602/2, 603/2, 604/2, 605, 606/2, 611, 614, 615, 616, 618, 619, 
620, 621, 622/2, 624, 625, 626/2, 627/2,  627/3, 631, 632, 633/3, 635/3, 
636/3, 637/2, 640/2, 666, 667, 668, 669, 670/1, 670/2, 671, 672, 673, 
674, 675, 676/1, 677, 678, 691, 692, 693, 694, 695, 700, 728, 729/1, 
729/2, 731, 732, 733, 735, 736/1, 737, 739, 741, 742, 744, 786, 787, 
789, 791,792, 842, 844 (део), 845, 846, 848, 849, 850, 852, 853, 854, 
855, 856, 857, 858, 859/1, 860, 863, 864, 865/1, 872, 873/1, 874/1, 
875/1, 876, 877, 878/1, 879/1, 881, 882/1, 883/1, 884, 885/1, 887, 
889/1, 890, 891, 892, 901, 905, 908, 911, 912/1, 915, 916, 918/1, 918/2, 
918/3, 918/4, 922, 928, 930, 936, 937, 938,939, 940, 941, 942, 943, 
944, 945, 946, 952, 953, 954/2, 959, 960, 963/1, 964, 965, 969, 970, 
971, 985, 987, 988, 990/1, 990/2, 991, 992, 994, 995, 996/2, 997/2, 998, 
1000, 1001/2, 1002/2, 1044 (део), 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 
1031, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1041, 1621, 1623, 1625/1, 
1625/2, 1626/1, 1627, 1628, 1629, 1632, 1634, 1635/1, 1635/2, 1639, 
1640, 1641, 1642, 1644, 1646, 1647, 1648, 1650, 1653/1, 1654/1, 1657, 
1658/2, 1659/1, 1660/1, 1662, 1665, 1667, 1670/1, 1673, 1674, 1675, 
1676, 1677/2, 1681, 1682, 1684, 1685, 1686, 1687, 1688/2, 1689, 1690, 
1691, 1692, 1693/1, 1694/1, 1697/1, 1698/2, 1699/2, 1700/1, 1701/1, 
1703, 1705/1, 1705/2, 1706, 1707, 1709/1, 1709/2, 1709/3, 1710, 1711, 
1713 (део), 1714, 1715, 1717, 1718, 1719, 1720, 1721, 1722/1, 1723 
(улич ни обје кат), 1724/1, 1726, 1730, 1733, 1737/1, 1737/2, 1740, 
1742, 1744, 1748, 1750/1 (део), 1751/1, 1752/1, 1753/1, 1755/1, 
1756/1, 1757/1, 1758/1, 1759/1, 1760/2, 1761, 1762, 1763, 1764/1, 
1766, 1769 (део), 1771/1, 1771/2, 1772/1, 1781/1, 1783, 1784, 1785, 
1786, 1788, 1879, 1882/1, 1885/2,1887/1, 1887/2, 1888, 1889, 2049, 
2051, 2052/1, 2052/2, 2053, 2055, 2062, 2064, 2065, 2067/2, 2068/2, 
2069, 2070 (део), 2071, 2072, 2073 (део), 2074/1, 2077, 2081 (део), 
2084, 2087, 2089, 2092, 2093, 2094, 2095, 2096, 2097/1, 2098, 2100, 
2101, 2102, 2105, 2106, 2107, 2108, 2109/1, 2110, 2156, 2157, 2158, 
2159, 2160, 2162, 2170, 2171/2, 2172/1, 2172/2 (део), 2173 (део), 
2174/1, 2174/3, 2175, 2178/1, 2176/1, 2179/1, 2180, 2183, 2184, 
2185, 2186/1, 2187/1, 2187/2, 2188, 2189 (део), 2191, 2192/3, 2194/2, 
2196/1, 2200 (дво ри шни), 2201, 2204, 2205/1, 2205/2, 2207, 2208, 
2210/3, 2212, 2213 (део) 2155/2, 2271/1, 2196/1, 2198, 2342/1, 2344, 
2796, 2803, 2804, 2805, 2806, 2807, 2808, 2809/1, 2810, 2819 КО 
Ста ри град) утвр ђу ју се сле де ће ме ре за шти те:

1) Очу ва ње по сто је ће хо ри зон тал не и вер ти кал не ре гу ла ци-
је ка ули ци (не од но си се на на кнад не ин тер вен ци је из ве де не без 
усло ва и са гла сно сти над ле жне уста но ве за шти те не по крет них 
кул тур них до ба ра) с мо гућ но шћу пре на ме не та ва на и пот кро вља 
уз за др жа ва ње по сто је ће ви си не сле ме на и на ги ба улич не кров не 
рав ни. Oд овог пра ви ла из у зе ти су објек ти на ка та стар ским пар-
це ла ма 192/1, 196, 448, 439, 472/2, 567/1 (ускла ди ти са ви си ном 
вен ца објек та на пар це ли 568), 620, 857, 939, 959 (ускла ди ти са ви-
си ном вен ца објек та на пар це ли 971), 963/1, 988, 1041, 1632, 1681, 
1692, 1751/1, 1757/1, 2049, 2052/2, 2053, 2065, 2073 (део), 2107, 
2158, 2172/1, 2175, 2179/1 КО Ста ри град, ко ји се мо гу над зи да ти 
до ви си не вен ца су сед них обје ка та, од но сно до ко нач ног фор ми-
ра ња за по че тог ни за, а пре ма по себ ним усло ви ма. За објек те на 
ка та стар ским пар це ла ма бр. 501/1, 501/2, 952, 1665, 2170 и 2171/2 
КО Ста ри град,  до зво ље на је над град ња са мо јед не ета же, од но-
сно ви си на но вог вен ца мо же би ти мак си мал но 3м ве ћа од ви си не 
по сто је ћег вен ца објек та. Над дво ри шним де лом објек та мо гу ће су 
про ме не у сми слу фор ми ра ња над зит ка у за ви сно сти од ар хи тек-
ту ре објек та и тех нич ких мо гућ но сти. Објек ти ве ће ви син ске ре-
гу ла ци је од су сед них на кат. пар це ла ма 436/3, 510/2, 520/1, 535/1, 
538, 541, 636/1, 845, 848, 849, 892, 908, 970, 1654/1, 1659/1, 1660/1, 
1693/1, 1706, 1718, 1740, 1783 КО Ста ри град, ко ји ре ме те по сто је-
ћи низ мо гу се за ме ни ти но вим објек том ни же спрат но сти ви син-
ски уса гла ше ним са су сед ним објек ти ма; 

2) очу ва ње основ них вред но сти функ ци о нал ног скло па и ен-
те ри је ра;

3) очу ва ње или ре ста у ра ци ја из гле да, од но сно ка рак те ри-
стич них стил ских од ли ка, де ко ра тив них еле ме на та и ли ков ног 
из ра за; од овог пра ви ла су из у зе ти објек ти на катaстарским пар-
це ла ма 189/1, 193, 507, 509/1, 510/1, 517/2, 517/3, 531/2, 534/1, 
539/1, 541, 552/1, 569, 572, 585/1, 605, 615, 622/2, 624, 625, 633/3, 
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672, 691, 694, 854, 855, 874/1, 879/1, 884, 885/1, 911, 930, 954/2, 
1027, 1028, 994, 1002/2, 1628, 1688/2, 1687, 1693/1, 1694/1, 1697/1, 
1706 (део), 1709/3, 1713 (део), 1714, 1715, 1719, 1721, 1733, 1744, 
1758/1, 1769 (део), 1772/2, 1783, 2106, 2074/1, 2344 КО Ста ри град, 
код ко јих је ре ком по зи ци ја или вра ћа ње фа са де у прет ход но ста ње 
(пре све га за вр шне ета же) по треб но, ка ко би се са ни ра ле по сле ди-
це на кнад них ин тер вен ци ја на објек ти ма; 

4) до зво ље но је оса вре ме ња ва ње обје ка та у ци љу њи хо ве ре-
ви та ли за ци је, под усло вом да се не на ру ше вред но сти ен те ри је ра 
и екс те ри је ра објек та; 

5) дво ри шни де ло ви глав ног објек та мо гу би ти до гра ђе ни, 
нај ви ше до ви си не улич ног га ба ри та објек та, уко ли ко се ти ме не 
на ру ша ва ар хи тек тон ски склоп, од но сно уко ли ко је из вор ним ре-
ше њем оста вље на мо гућ ност за дво ри шну до град њу;  

6) мо гу ћа је про ме на на ме не, уз услов да но ва на ме на бу де 
при ме ре на исто риј ском кон тек сту, по сто је ћем ар хи тек тон ско-кон-
струк тив ном и функ ци о нал ном скло пу објек та; 

7) Оста ли објек ти на пар це ли не под ле жу ре жи му за шти те 
глав ног објек та и ре ша ва ју се у скла ду са њи хо вом ва ло ри за ци јом, 
али та ко да не на ру ше вред но сти глав ног објек та, а пре ма усло-
ви ма над ле жне уста но ве за шти те не по крет них кул тур них до ба ра. 
Дво ри шни про стор у све му ускла ди ти са глав ним објек том, ко му-
нал но (пар тер но и хор ти кул тур но) уре ди ти. 

Објек ти без вред но сти (објек ти на ка та стар ским пар це ла ма 
бр. 194/1, 203/1, 439, 451/1 (део), 451/2, 453, 455, 471/1, 500, 502, 
503/1, 503/2, 511/1, 511/2, 513, 530/1, 531/1, 537, 734, 701, 844, 866/1, 
867/2, 868/, 869 (део), 889/2, 903, 870, 871, 949, 950, 951, 989, 993/1, 
993/2, 993/3, 997/1, 1032, 1040, 1649, 1663, 1664, 1666, 1671, 1683, 
2050/1, 2054, 2070 (део), 2163, 2164, 2171/1, 2073 (део), 2074/2, 
2192/2, 2200 (део), 2203/1, 2203/2, 2203/3, 2213 (део), 2342/2, 2809/2 
КО Ста ри град) мо гу се за ме ни ти но вим или, уко ли ко су ни жи од 
су сед них, до гра ди ти до ви си не вен ца су сед них обје ка та. Од овог 
пра ви ла из у зе ти су објек ти на ка та стар ским пар це ла ма 471/1, 500, 
513 и 2166 (део) КО Ста ри град. Објек те на ка та стар ским пар це ла-
ма 500 и 2166 (део) КО Ста ри град по ру ше њу не тре ба за ме ни ти 
но вим објек том, већ пар це ле аде кват но опре ми ти као сло бод не по-
вр ши не. По жељ но је и пар це лу 471/1 опре ми ти као не из гра ђе ну, 
сло бод ну по вр ши ну, с тим да се по сто је ћи обје кат на овој пар це-
ли мо же за ме ни ти и но вим објек том исте или ни же спрат но сти. На 
пар це ли 513 пла ни ран је улаз у под зем ну уну тар бло ков ску га ра жу 
уз за др жа ва ње фа сад ног зи да по сто је ћег објек та. 

Код из град ње но вог објек та или над град ње по сто је ћег уко ли-
ко за то по сто је усло ви ва же сле де ћа пра ви ла:

1) обје кат ускла ди ти са ка рак те ром ам би јен та, кон фи гу ра-
ци јом те ре на и вред но сти ма ар хи тек тон ског и ур ба ног на сле ђа у 
по гле ду га ба ри та, дис по зи ци је, про пор ци је, ти па град ње и об ли-
ко ва ња; 

2) по ло жај објек та на пар це ли је ивич ни, ори јен ти сан  пре ма 
ули ци, од ре ђен ре гу ла ци о но-гра ђе вин ском ли ни јом ули це, од но-
сно при па да ју ћег бло ка; 

3) га ба рит објек та по ду би ни се ре ша ва у скла ду са функ ци-
јом објек та уз услов да не на ру ши усло ве ко ри шће ња обје ка та на 
пар це ла ма са ко ји ма се гра ни чи. Ра сто ја ње из ме ђу уну тра шњих 
гра ђе вин ских ли ни ја на спрам них обје ка та у бло ку тре ба да омо гу-
ћи до бру осве тље ност и про ве тре ност обје ка та и про сто ра. Уко ли-
ко се гра ди уз обје кат ко ји се чу ва, ви си на за ба та, од но сно ви си на 
кал кан ских зи до ва но вог објек та мо ра би ти ускла ђе на са ви си ном 
за ба та и кал кан ских зи до ва су сед ног објек та ко ји се чу ва; 

4) ви си на објек та од ре ђе на је ви си ном вен ца и сле ме на су сед-
них обје ка та; од овог пра ви ла из у зет је обје кат на пар це ли 471/1 
на ко јој се, у слу ча ју из град ње но вог објек та за др жа ва ви си на по-
сто је ћег. Ви си ну објек та на на пар це ла ма 451/1 (део), 451/2 и 453 
ускла ди ти са ви си ном објек та на пар це ли 456; на пар це ла ма 502, 
503/1 и 503/2 са 504/1; на пар це ли 511/1 са 512, на пар це ли 701 са 
700, на пар це ла ма 866, 867/2 и 868 са 864; на пар це ли 871 са 867/1; 
на 1663 са 1672, на 1671 са 1673, на 1683 са 1679, на 2164 са 2165; 
за објек те на пар це ла ма 869 и 870 до зво ље на спрат ност је П+2, т.ј 
мак си мал на ви си на вен ца је 11м; за обје кат на к.п. 194/1 КО Ста ри 
град, до зво ље на спрат ност је П+3, т.ј мак си мал на ви си на вен ца је 
14; за објек те на пар це ла ма 949, 950 и 951 до зво ље на спрат ност је 
П+4, т.ј мак си мал на ви си на вен ца је 17 m; 

5) код ин тер по ла ци ја по је ди нач них обје ка та у фор ми ра ним 
ни зо ви ма ко ји об ли ку ју ам би јен тал ну це ли ну ули це, де ла бло ка, 
бло ка или тр га об лик за вр шне ета же тре ба да од го ва ра об ли ку 

за вр шне ета же су сед ног објек та са ко јим се ви син ски ускла ђу је. 
На гиб кров них рав ни не сме би ти стр ми ји од су сед них за шти ће-
них обје ка та; 

6) објек ти у по гле ду об ли ко ва ња, кон струк ци је и функ ци је 
тре ба да бу ду оства ре ња ко ја но се пе чат свог вре ме на, с тим да са 
објек ти ма у окру же њу ко ја има ју спо ме нич ка свој ства чи не склад-
ну це ли ну. При об ли ко ва њу по себ ну па жњу обра ти ти на ко ло ри-
стич ку об ра ду фа са да. Уга о не ло ка ци је по себ но ис та ћи и ар хи тек-
тон ски об ра ди ти; 

7) за спољ ну об ра ду до зво ље на је упо тре ба тра ди ци о нал них и 
са вре ме них ма те ри ја ла ко ји су при ме ре ни не по сред ном окру же њу; 

8) на ме на обје ка та мо же би ти јав на, стам бе на, по слов на или 
ме шо ви та у за ви сно сти од до ми нант них ка рак те ри сти ка ули це. 
По треб но је во ди ти ра чу на да се из бе га ва ју са др жа ји ко ји до при-
но се по гор ша њу оп штих усло ва ко ри шће ња про сто ра; 

9) дво ри шта отво ре ног ти па мо ра ју се аде кват но пар тер но 
уре ди ти, озе ле ни ти и ко му нал но опре ми ти. 

На ка та стар ским пар це ла ма 378, 698, 702/1, 703/1 и 902 КО 
Ста ри град на ла зе се објек ти у из град њи за ко је су из да ти усло ви 
за пред у зи ма ње ме ра тех нич ке за шти те. Не из гра ђе не ка та стар ске 
пар це ле 350, 493 и 499 КО Ста ри град ко је се на ла зе у окви ру ме-
шо ви тих бло ко ва, тре ба да оста ну не из гра ђе не и да се и да ље ко-
ри сте као отво ре не зе ле не по вр ши не.    

5. Утвр ђу ју се сле де ће ме ре за шти те за шти ће не око ли не про-
стор но кул тур но-исто риј ске це ли не: 

А. Оп ште ме ре за шти те:
1) очу ва ње за те че не исто риј ске ур ба не ма три це бло ко ва и 

ули ца; 
2) очу ва ње ивич не бло ков ске из град ње на пар це ли, као на-

сле ђе ног ти па гра ђе ња, на до ве зи ва њем на по сто је ће објек те ко ји 
се за др жа ва ју, на на чин ко јим се уну тар бло ко ва фор ми ра ју сло-
бод на уну тра шња дво ри шта, ка рак те ри стич на за град ски цен тар;

3) код из град ње ни зо ва но вих обје ка та, ви син ска ре гу ла ци-
ја мо ра да бу де ме ђу соб но урав но те же на и ускла ђе на са ви си ном 
вред но ва них обје ка та, а у скла ду са по себ ним ме ра ма за шти те;  

4) при ли ком ин тер по ла ци је но вих обје ка та ви син ску ре гу ла-
ци ју ускла ди ти са ви син ском ре гу ла ци јом вред но ва них обје ка та, а 
у скла ду са по себ ним ме ра ма за шти те; 

5) очу ва ње по сто је ћих про пор циј ских од но са ви си не обје ка-
та пре ма ре гу ла ци о ној ши ри ни ули це; 

6) за др жа ва ње гра ђе вин ске ли ни је по ву че них за вр шних ета-
жа на објек ти ма чи ји је ве нац по след ње пу не ета же уса гла шен са 
вен ци ма су сед них обје ка та или ви ши од су сед них обје ка та; 

7) на ме на обје ка та мо же би ти јав на, стам бе на, по слов на или 
ме шо ви та. Од про из вод них де лат но сти до зво ље не су са мо оне ко-
је ни на ко ји на чин не за га ђу ју жи вот ну сре ди ну;  

8) сте пен ин тер вен ци ја на дво ри шним објек ти ма за ви си од 
њи хо ве ва ло ри за ци је и ва ло ри за ци је улич ног објек та на пар це ли, 
а де фи ни са ће се ме ра ма тех нич ке за шти те ко је про пи ше над ле жна 
уста но ва за шти те не по крет них кул тур них до ба ра за сва ку по је ди-
нач ну ин тер вен ци ју. Дво ри шне фа са де ко је се са гле да ва ју са ули це 
на су прот ној стра ни истог бло ка у сми слу об ли ко ва ња и ма те ри ја-
ли за ци је тре ти ра ти као улич не фа са де; 

9) очу ва ње и до пу на по сто је ћих др во ре да, вред ног зе ле ни ла 
на јав ним по вр ши на ма ули ца и уну тра шњих дво ри шта, про сто ра 
око јав них обје ка та;  

10) укла ња ње ва зду шних во до ва елек трич не, ка блов ске ТВ и 
те ле фон ске мре же и њи хо ва за ме на по ста вља њем под зем них во до-
ва. Из град ња но ве мре же ис кљу чи во као под зем них ин ста ла ци ја; 

11) при ли ком ре кон струк ци је по сто је ћих и из град ње но вих 
обје ка та ре ши ти пи та ње пар ки ра ња и га ра жи ра ња во зи ла у окви ру 
пар це ле. Пре би ло ка квих гра ђе вин ских ра до ва, оба ве зно је  прет-
ход но за штит но ар хе о ло шко ис ко па ва ње, а све да ље ин тер вен ци је 
усло ви ти ре зул та ти ма истих. Код ре ша ва ња под зем них ета жа, за 
сва ку по је ди нач ну ло ка ци ју из вр ши ти ис пи ти ва ње ни воа под зем-
них во да и обез бе ди ти из ра ду ела бо ра та за шти те су сед них обје-
ка та;

12) у за ви сно сти од ва ло ри за ци је објек та, усло ви ма над ле-
жне уста но ве за шти те за сва ку по је ди нач ну ин тер вен ци ју утвр ди-
ће се мо гућ ност и на чин постављањa ре клам них, ин фор ма тив них 
и сл. озна ка, спо мен та бли и обе леж ја, де ко ра тив ног осве тље ња, 
као и кли ма уре ђа ја;

13) за из град њу јав них обје ка та и уре ђе ње јав них про сто ра 
пре по ру чу је се из ра да ур ба ни стич ко ар хи тек тон ског кон кур са; 
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14) до зво ље не су ин тер вен ци је ко ји ма се омо гу ћа ва при ступ 

ли ца са по себ ним по тре ба ма свим објек ти ма, с тим да се овим ин-
тер вен ци ја ма не на ру ша ва ју свој ства обје ка та ко ји су ва ло ри зо ва-
ни као објек ти од по себ не вред но сти и објек ти од вред но сти; 

15) очу ва ње по сто је ће кал др ме као улич ног за сто ра на јав-
ним по вр ши на ма у Кни ћа ни но вој ули ци; 

16) уре ђе ње кал кан ских зи до ва  – вер ти кал но зе ле ни ло, осли-
ка ва ње  – му ра ли, stre et art; 

17) уре ђе ње ма њих не у ре ђе них про сто ра у окви ру јав них по-
вр ши на и за јед нич ких дво ри шта („ур ба ни џе по ви”).

Б. По себ не ме ре за шти те:
За објек те у окви ру за шти ће не око ли не ко ји има ју по себ ну 

вред ност (објек ти на ка та стар ским пар це ла ма бр. 210/1, 433 и 434 
КО Ста ри град, утвр ђу ју се сле де ће ме ре за шти те:

1) очу ва ње по сто је ћег хо ри зон тал ног и вер ти кал ног га ба ри-
та, кон струк тив ног скло па и при ме ње них ма те ри ја ла (не ра чу на ју 
се на кнад не ин тер вен ци је из ве де не без усло ва и са гла сно сти над-
ле жне уста но ве за шти те не по крет них кул тур них до ба ра) и при па-
да ју ћих де ло ва пар це ле. 

2) очу ва ње основ них вред но сти функ ци о нал ног скло па и ен-
те ри је ра.

3) очу ва ње и/или ре ста у ра ци ја из гле да, стил ских од ли ка, де-
ко ра тив них еле ме на та и укуп ног ли ков ног из ра за.

4) у ци љу ре ви та ли за ци је објек та до зво ље ни су ра до ви ко ји-
ма се не на ру ша ва ју вред но сти ен те ри је ра и екс те ри је ра објек та.

5) дво ри шни де ло ви глав ног објек та из у зет но мо гу би ти до-
гра ђе ни, нај ви ше до ви си не улич ног га ба ри та објек та, уко ли ко се 
ти ме не на ру ша ва ар хи тек тон ски склоп, од но сно уко ли ко је ар хи-
тек тон ским ре ше њем оста вље на мо гућ ност за дво ри шну до град-
њу. Дво ри шне до град ње ре ши ти је дин стве но за це ло куп ну пар це-
лу, не угро жа ва ју ћи усло ве ко ри шће ња су сед них обје ка та. 

6) мо гу ћа је про ме на на ме не, уз услов да но ва на ме на бу де 
при ме ре на исто риј ском кон тек сту, по сто је ћем ар хи тек тон ско-кон-
струк тив ном и функ ци о нал ном скло пу објек та. 

7) у слу ча ју да оста ли објек ти на пар це ли не под ле жу ре жи-
му за шти те глав ног објек та, ин тер вен ци је на њи ма до зво ља ва ју се у 
скла ду са њи хо вом ва ло ри за ци јом али та ко да не на ру ше вред но сти 
глав ног објек та, а пре ма усло ви ма над ле жне уста но ве за шти те не по-
крет них кул тур них до ба ра. Дво ри шни про стор у све му ускла ди ти са 
глав ним објек том, ко му нал но (пар тер но и хор ти кул тур но) уре ди ти. 

За објек те од вред но сти у окви ру за шти ће не око ли не (објек ти на 
ка та стар ским пар це ла ма бр. 164, 165, 167, 168, 172/3, 173, 174, 177/1, 
177/3, 177/4, 182/2, 183/1, 183/2, 184, 208, 209, 216/1, 218/1, 220, 221/1, 
221/2, 222/1, 223/1, 224/1, 239/1, 250, 252, 253/1, 258, 365, 366, 368, 
369, 373/2 (део), 375, 377, 379, 385, 386/1, 387/1, 400, 428 (део), 429, 
430, 432 КО Ста ри град, утвр ђу ју се сле де ће ме ре за шти те:

1) очу ва ње по сто је ће хо ри зон тал не и вер ти кал не ре гу ла ци је 
(ка ули ци) (не од но си се на на кнад не ин тер вен ци је из ве де не без 
усло ва и са гла сно сти над ле жне уста но ве за шти те не по крет них 
кул тур них до ба ра) с мо гућ но шћу пре на ме не та ва на и пот кро вља 
уз за др жа ва ње по сто је ће ви си не сле ме на и на ги ба улич не кров не 
рав ни. Oд овог пра ви ла из у зе ти су објек ти на ка та стар ским пар це-
ла ма бр. 220 и 250 КО Ста ри град, ко ји се мо гу над зи да ти до ви-
си не вен ца су сед них обје ка та, од но сно до ко нач ног фор ми ра ња за-
по че тог ни за, а пре ма по себ ним усло ви ма. Над дво ри шним де лом 
објек та мо гу ће су про ме не у сми слу фор ми ра ња над зит ка у за ви-
сно сти од ар хи тек ту ре објек та и тех нич ких мо гућ но сти; Објек ти 
ве ће ви син ске ре гу ла ци је од су сед них на кат. пар це ла ма бр. 182/2 
и 386/1 КО Ста ри град КО Ста ри град, ко ји ре ме те по сто је ћи низ 
мо гу се за ме ни ти но вим објек том ни же спрат но сти ви син ски уса-
гла ше ним са су сед ним објек ти ма;  

2) очу ва ње основ них вред но сти функ ци о нал ног скло па и ен-
те ри је ра; .

3) очу ва ње или ре ста у ра ци ја из гле да, од но сно ка рак те ри-
стич них стил ских од ли ка, де ко ра тив них еле ме на та и ли ков ног из-
ра за; Од овог пра ви ла из у зе ти су објек ти на катaстарским пар це-
ла ма бр. 172/3, 223/1 КО Ста ри град, код ко јих је ре ком по зи ци ја 
или вра ћа ње фа са де у прет ход но ста ње (пре све га за вр шне ета же) 
по треб но, ка ко би се са ни ра ле по сле ди це на кнад них ин тер вен ци ја 
на објек ти ма;  

4) до зво ље но је оса вре ме ња ва ње обје ка та у ци љу ре ви та ли-
за ци је обје ка та, под усло вом да се не на ру ше вред но сти ен те ри је-
ра и екс те ри је ра објек та; 

5) дво ри шни де ло ви глав ног објек та мо гу би ти до гра ђе ни, 
нај ви ше до ви си не улич ног га ба ри та објек та, уко ли ко се ти ме не 
на ру ша ва ар хи тек тон ски склоп, од но сно уко ли ко је из вор ним ре-
ше њем оста вље на мо гућ ност за дво ри шну до град њу; 

6) мо гу ћа је про ме на на ме не, уз услов да но ва на ме на бу де 
при ме ре на исто риј ском кон тек сту, по сто је ћем ар хи тек тон ско-кон-
струк тив ном и функ ци о нал ном скло пу објек та; 

7) оста ли објек ти на пар це ли не под ле жу ре жи му за шти те 
глав ног објек та и ре ша ва ју се у скла ду са њи хо вом ва ло ри за ци јом, 
али та ко да не на ру ше вред но сти глав ног објек та, а пре ма усло-
ви ма над ле жне уста но ве за шти те не по крет них кул тур них до ба ра. 
Дво ри шни про стор у све му ускла ди ти са глав ним објек том, ко му-
нал но (пар тер но и хор ти кул тур но) уре ди ти. 

Објек ти без вред но сти у окви ру за шти ће не око ли не (објек ти 
на ка та стар ским пар це ла ма бр. 211/1, 211/2, 213, 214, 219, 243, 244, 
245, 246, 247, 249, 253/2, 254, 255, 256, 257, 364/2, 367, 370, 371, 
372, 373/2 (део), 376, 378, 380, 381, 382, 383, 384, 388, 389, 390, 391, 
392, 393, 394, 395, 396, 398, 399, 423, 424, 425, 427, 428 (део) и 431 
КО Ста ри град) мо гу се за ме ни ти но вим или, уко ли ко су ни жи од 
су сед них, до гра ди ти до ви си не вен ца су сед них обје ка та.  

Код из град ње но вог објек та или над град ње по сто је ћег уко ли-
ко за то по сто је усло ви ва же сле де ћа пра ви ла:

1) обје кат ускла ди ти са ка рак те ром ам би јен та, кон фи гу ра-
ци јом те ре на и вред но сти ма ар хи тек тон ског и ур ба ног на сле ђа у 
по гле ду га ба ри та, дис по зи ци је, про пор ци је, ти па град ње и об ли-
ко ва ња; 

2) по ло жај објек та на пар це ли је ивич ни, ори јен ти сан  пре ма 
ули ци, од ре ђен ре гу ла ци о но-гра ђе вин ском ли ни јом ули це, од но-
сно при па да ју ћег бло ка; 

3) га ба рит објек та по ду би ни се ре ша ва у скла ду са функ-
ци јом објек та уз услов да не на ру ши усло ве ко ри шће ња обје ка та 
пар це ла ма са ко ји ма се гра ни чи. Уко ли ко се гра ди уз обје кат ко ји 
се чу ва, ви си на за ба та, од но сно ви си на кал кан ских зи до ва но вог 
објек та мо ра ју би ти ускла ђе ни са ви си ном за ба та и кал кан ских зи-
до ва су сед них обје ка та ко ји се чу ва ју;   

4) ви си на објек та од ре ђе на је ви си ном вен ца и сле ме на су-
сед них обје ка та; за објек те на пар це ла ма  211/1, 211/2, 213, 214, 
219, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249, 253/2, 254, 255, 256, 257, 380, 
381, 382, 383, 384, 388, 389, 390, 391, 392, 393, 394, 395, 396, 397, 
398, 399, 423, 424, 425, 427, 428 (део) и 431 до зво ље на спрат ност 
је П+3, т.ј мак си мал на ви си на вен ца је 14 m;  

5) код ин тер по ла ци ја по је ди нач них обје ка та у фор ми ра ним 
ни зо ви ма ко ји об ли ку ју ам би јен тал ну це ли ну ули це, бло ка или тр-
га об лик за вр шне ета же тре ба да од го ва ра об ли ку за вр шне ета же 
су сед ног објек та са ко јим се ви син ски ускла ђу је. На гиб кров них 
рав ни не сме би ти стр ми ји од су сед них за шти ће них обје ка та; 

6) објек ти у по гле ду об ли ко ва ња, кон струк ци је и функ ци је тре-
ба да бу ду оства ре ња ко ја но се пе чат свог вре ме на, с тим да са објек-
ти ма у окру же њу ко ја има ју спо ме нич ка свој ства чи не склад ну це ли-
ну. При об ли ко ва њу по себ ну па жњу обра ти ти ко ло ри стич кој об ра ди 
фа са да. Уга о не ло ка ци је по себ но ис та ћи и ар хи тек тон ски об ра ди ти;

7) за спољ ну об ра ду до зво ље на је упо тре ба тра ди ци о нал них 
и са вре ме них ма те ри ја ла ко ји ће би ти при ме ре ни не по сред ном 
окру же њу; 

8) на ме на обје ка та мо же би ти јав на, стам бе на, по слов на или ме-
шо ви та. По треб но је во ди ти ра чу на да се из бе га ва ју са др жа ји (нпр. 
ад ми ни стра тив ног, управ ног и слич ног ка рак те ра, тр го вач ки цен три 
и сл.) ко ји до при но се по гор ша њу оп штих усло ва ко ри шће ња про сто-
ра, по го то во због пар ки ра ња, по ве ћа ња бро ја до став них во зи ла и др, 
а ујед но не до при но се атрак тив но сти и ра зно ли ко сти са др жа ја;  

9) дво ри шта отво ре ног ти па мо ра ју се аде кват но пар тер но 
уре ди ти, озе ле ни ти и ко му нал но опре ми ти.

На не из гра ђе ној ка та стар ској пар це ли 172/1 КО Ста ри град 
по треб но је кроз од го ва ра ју ћу ре кон струк ци ју и из град њу објек та 
пре о вла ђу ју ће на ме не кул ту ре, са ме мо ри јал ним, еду ка тив ним и 
дру гим ком па ти бил ним са др жа ји ма, аде кват но обе ле жи ти по ло жај 
и при су ство не ка да шњег објек та ста ре Си на го ге.

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

05 број 633-818/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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На осно ву чла на 33. ст. 2. и 3. За ко на о Вла ди („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14), 

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о обра зо ва њу Рад не гру пе за спро во ђе ње пре по ру ка  
из „Бе ле књи ге” Са ве та стра них ин ве сти то ра

1. Обра зу је се Рад на гру па за спро во ђе ње пре по ру ка из „Бе ле 
књи ге” Са ве та стра них ин ве сти то ра (у да љем тек сту: Рад на гру па).

2. За да так Рад не гру пе је да де фи ни ше кон крет не ме ре за 
спро во ђе ње пре по ру ка из „Бе ле књи ге” Са ве та стра них ин ве сти-
то ра (у да љем тек сту: FIC) и пра ти спро во ђе ње тих ме ра.

3. У Рад ну гру пу се име ну ју:
за пред сед ни ка:
 – Алек сан дар Ву чић, пред сед ник Вла де;
за за ме ни ка пред сед ни ка:
 – проф. др Зо ра на Ми хај ло вић, пот пред сед ник Вла де и ми ни-

стар гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре;
за чла но ве:
1) др Ра сим Ља јић, пот пред сед ник Вла де и ми ни стар тр го ви-

не, ту ри зма и те ле ко му ни ка ци ја;
2) др Ду шан Ву јо вић, ми ни стар фи нан си ја;
3) Го ран Кне же вић, ми ни стар при вре де;
4) Ана Бр на бић, ми ни стар др жав не упра ве и ло кал не са мо у-

пра ве;
5) Бра ни слав Не ди мо вић, ми ни стар по љо при вре де и за шти те 

жи вот не сре ди не;
6) Алек сан дар Ву лин, ми ни стар за рад, за по шља ва ње, бо рач-

ка и со ци јал на пи та ња;
7) Ди ми три је Кње ги њић, пот пред сед ник Управ ног од бо ра 

FIC, ге не рал ни ди рек тор La far ge Sr bi ja;
8) Ђор ђе Ко при ви ца, члан Управ ног од бо ра FIC, ди рек тор 

фи нан си ја Karls berg Ср би ја;
9) Иван Ра кић, члан Управ ног од бо ра FIC, ру ко во де ћи парт-

нер за Ср би ју, Цр ну Го ру и Бо сну и Хер це го ви ну Ernst & Yang;
10) Вла ди слав Ла лић, члан Управ ног од бо ра FIC, ре ги о нал ни 

ди рек тор за раз вој IKEA Ср би ја;
11) Го ран Пи тић, члан Управ ног од бо ра FIC, пред сед ник 

Управ ног од бо ра So ci e te Ge ne ra le bank;
12) Ана Фир тел, из вр шни ди рек тор FIC.
У ра ду Рад не гру пе мо гу уче ство ва ти:
1) Ја на Ми хај ло ва, пред сед ник Управ ног од бо ра FIC, ре ги о-

нал ни ди рек тор Ne stle Adri a tic;
2) Џон Ки ри цис, пот пред сед ник Управ ног од бо ра FIC, ге не-

рал ни ди рек тор Del ha i ze Ser bia;
3) Та нос Три мис, члан Управ ног од бо ра FIC, ге не рал ни ди-

рек тор за Ср би ју, Цр ну Го ру, Бо сну и Хер це го ви ну Bri tish Ame ri-
can To bac co;

4) Сил ви ја Вер не ти  Бли на, члан Управ ног од бо ра FIC, ге не-
рал ни ди рек тор FCA Ср би ја;

5) Ми ха ил Ор фа ну да кис, члан Управ ног од бо ра FIC, ко мер-
ци јал ни ди рек тор   Pep si Co West Bal kans;

6) Ин ге борг Офстхус, члан Управ ног од бо ра FIC, ге не рал ни 
ди рек тор Te le nor.

4. Рад на гру па под но си Вла ди из ве штај о ра ду нај ма ње сва-
ких 90 да на.

5. Струч ну и ад ми ни стра тив но-тех нич ку по др шку ра ду Рад-
не гру пе пру жа Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин-
фра струк ту ре. Рад на гру па мо же да фор ми ра под гру пе ко је ће са-
чи ња ва ти пред став ни ци др жав них ин сти ту ци ја и FIC.

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

05 број 02-493/2017-1
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

355
На осно ву чла на 33. ст. 2. и 3. За ко на о Вла ди („Слу жбе-

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

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о обра зо ва њу Рад не гру пе за раз ма тра ње пи та ња  
нор ма ли за ци је ва зду шног са о бра ћа ја на Бал ка ну
1. Обра зу је се Рад на гру па за раз ма тра ње пи та ња нор ма ли за-

ци је ва зду шног са о бра ћа ја на Бал ка ну (у да љем тек сту: Рад на гру-
па), до ко нач ног ре ше ња свих отво ре них пи та ња ко ја про из и ла зе 
из нор ма ли за ци је ва зду шног са о бра ћа ја из над Бал ка на.

2. За да ци Рад не гру пе су:
 – на ста вак раз го во ра и пред ла га ње мо гу ћих ре ше ња у ци љу 

по нов ног отва ра ња ва зду шног про сто ра за ци вил ни ва зду шни са о-
бра ћај из над Ауто ном не по кра ји не Ко со во и Ме то хи ја,

 – от по чи ња ње раз го во ра и пред ла га ње мо гу ћих ре ше ња ра-
ди ус по ста вља ња авио-ли ни је Бе о град –При шти на за ци вил ни са-
о бра ћај и

 – на ста вак раз го во ра и пред ла га ње мо гу ћих ре ше ња за по-
нов но поседaње ра дар ског по ло жа ја „Ко па о ник” са при мар ним и 
се кун дар ним ра да ром за вој не и ци вил не по тре бе.

3. У са став Рад не гру пе име ну ју се:
За пред сед ни ка:
 – Зо ран Ђор ђе вић, ми ни стар од бра не,
За чла но ве:
1) бри гад ни ге не рал Сла во љуб Ја ни ћи је вић, Ми ни стар ство 

од бра не,
2) бри гад ни ге не рал Ду шко Жар ко вић, Ми ни стар ство од бра не,
3) пу ков ник Не бој ша Свје тли ца, Ми ни стар ство од бра не,
4) пу ков ник Гор дан Па вло вић, Ми ни стар ство од бра не,
5) Бра ни мир Фи ли по вић, ам ба са дор, Ми ни стар ство спољ них 

по сло ва,
6) Бра ни слав Пе кић, ми ни стар са вет ник, Ми ни стар ство спољ-

них по сло ва, 
7) Вла дан Ко сић, ко ман дант Хе ли коп тер ске је ди ни це, Ми ни-

стар ство уну тра шњих по сло ва,
8) Зо ран Илић, в.д. по моћ ни ка ми ни стра, Сек тор за ва зду шни са-

о бра ћај, Ми ни стар ство гра ђе ви нар ства, са о бра ћа ја и ин фра струк ту ре,
9) Да мјан Јо вић, в.д. за ме ни ка ди рек то ра Кан це ла ри је за Ко-

со во и Ме то хи ју,
10) Бо ја на Ан ђел ко вић, ви ши са вет ник у Кан це ла ри ји за Ко-

со во и Ме то хи ју,
11) Дра ган Вла ди са вље вић, в.д. ди рек то ра Кан це ла ри је за ко-

ор ди на ци о не по сло ве у пре го ва рач ком про це су са При вре ме ним 
ин сти ту ци ја ма са мо у пра ве у При шти ни,

12) Ка та ри на Жар ко вић, са вет ник у Кан це ла ри ји за ко ор ди-
на ци о не по сло ве у пре го ва рач ком про це су са При вре ме ним ин-
сти ту ци ја ма са мо у пра ве у При шти ни,

13) Мир ја на Чи зма ров, ди рек тор Ди рек то ра та ци вил ног ва-
зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је,

14) мр Пре драг Јо ва но вић, по моћ ник ди рек то ра, Сек тор за 
ва зду шну пло вид бу, аеро дро ме и обез бе ђе ње, Ди рек то рат ци вил-
ног ва зду хо плов ства Ре пу бли ке Ср би је,

15) Не над Ша кић, ди рек тор Сек то ра за упра вља ње ва зду-
шним са о бра ћа јем у Кон тро ли ле те ња Ср би је и Цр не Го ре SMAT-
SA д.о.о. Бе о град.

4. У рад Рад не гру пе мо гу се, по по зи ву пред сед ни ка Рад не 
гру пе, укљу чи ти и дру ги екс пер ти у ци љу да ва ња струч них ми-
шље ња и до ста вља ња тра же них ин фор ма ци ја.

5. Рад на гру па под но си ше сто ме сеч ни из ве штај о ра ду Вла ди.
6. Струч ну и ад ми ни стра тив но-тех нич ку по др шку ра ду Рад-

не гру пе пру жа Ми ни стар ство од бра не.
7. Ова од лу ка сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња 

у „Слу жбе ном гла сни ку Pепублике Cрбије”.

05 број  02-830/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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На осно ву чла на 43. став 1. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла-

сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14) и чла на 11. став 1. Уред бе о под сти-
ца ји ма ин ве сти то ру да у Ре пу бли ци Ср би ји про из во ди ауди о ви зу-
ел но де ло („Слу жбе ни гла сник РС”, брoj 72/15), 

Вла да до но си

ОД  Л У  КУ

о из ме ни Од лу ке о обра зо ва њу Ко ми си је за до де лу  
под сти ца ја

1. У Од лу ци о обра зо ва њу Ко ми си је за до де лу под сти ца ја 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 27/16 и 95/16), у тач ки 3. под тач ка 2) 
али не ја дру га ме ња се и гла си: 

„ – Ти ја на Де спо то вић, са вет ник у Ми ни стар ству кул ту ре и 
ин фор ми са ња;”.

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

05 број 02-918/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

357
На осно ву чла на 25. став 3. За ко на о др жав ној упра ви („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а 
За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
79/05, 81/05  – ис прав ка, 83/05  – ис прав ка, 64/07, 67/07  – ис прав ка, 
116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ми ни стра 
про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја

I
По ста вља се др Ни ко ла Та нић за вр ши о ца ду жно сти по моћ-

ни ка ми ни стра про све те, на у ке и тех но ло шког раз во ја  – Сек тор за 
на у ку од 18. де цем бра 2016. го ди не, на три ме се ца.

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

Ср би је”.
24 број 119-859/2017

У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не
Вла да

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

358
На осно ву чла на 31. став 3. За ко на о др жав ној упра ви („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а 
За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
79/05, 81/05  – ис прав ка, 83/05  – ис прав ка, 64/07, 67/07  – ис прав ка, 
116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра  
По ре ске упра ве у Ми ни стар ству фи нан си ја

I
По ста вља се Не над Кр то ли ца за вр ши о ца ду жно сти по моћ-

ни ка ди рек то ра По ре ске упра ве  – Сек тор за кон тро лу у Ми ни стар-
ству фи нан си ја од 4. фе бру а ра 2017. го ди не, на три ме се ца.

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

Ср би је”.

24 број 119-910/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

359
На осно ву чла на 31. став 3. За ко на о др жав ној упра ви („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10 и 99/14), чла на 67а 
За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
79/05, 81/05  – ис прав ка, 83/05  – ис прав ка, 64/07, 67/07  – ис прав ка, 
116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра 
По ре ске упра ве у Ми ни стар ству фи нан си ја

I
По ста вља се Ми ро слав Ђи но вић за вр ши о ца ду жно сти по-

моћ ни ка ди рек то ра По ре ске упра ве  – Цен тар за ве ли ке по ре ске 
об ве зни ке у Ми ни стар ству фи нан си ја од 31. ја ну а ра 2017. го ди не, 
на три ме се ца.

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

Ср би је”.

24 број 119-909/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

360
На осно ву чла на 7. став 1. Уред бе о Упра ви за за јед нич ке по-

сло ве ре пу блич ких ор га на („Слу жбе ни гла сник РС”, број 63/13), 
чла на 67а За ко на о др жав ним слу жбе ни ци ма („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 79/05, 81/05  – ис прав ка, 83/05  – ис прав ка, 64/07, 67/07  – 
ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла-
ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о по ста вље њу вр ши о ца ду жно сти по моћ ни ка ди рек то ра  
Упра ве за за јед нич ке по сло ве ре пу блич ких ор га на

I
По ста вља се Бра ни слав Бо жић за вр ши о ца ду жно сти по моћ-

ни ка ди рек то ра Упра ве за за јед нич ке по сло ве ре пу блич ких ор га на 
 – Сек тор за ин фор ма ци о но-ко му ни ка ци о не тех но ло ги је, на шест 
ме се ци.

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

Ср би је”.

24 број 119-889/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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361

На осно ву чла на 165. став 1. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци-
ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 81/05  – ис прав ка, 83/05  – ис-
прав ка, 64/07, 67/07  – ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. 
став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о име но ва њу чла на Ви со ког слу жбе нич ког са ве та

I
Име ну је се проф. др Ми ла дин Ко стић, рек тор Др жав ног уни-

вер зи те та у Но вом Па за ру, за чла на Ви со ког слу жбе нич ког са ве та, 
из ре да струч ња ка зна чај них за рад др жав не упра ве.

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

Ср би је”.

24 број 119-995/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

362
На осно ву чла на 165. став 1. За ко на о др жав ним слу жбе ни ци-

ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 79/05, 81/05  – ис прав ка, 83/05  – ис-
прав ка, 64/07, 67/07  – ис прав ка, 116/08, 104/09 и 99/14) и чла на 43. 
став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о име но ва њу чла на Ви со ког слу жбе нич ког са ве та

I
Име ну је се Ка та ри на То ма ше вић, по моћ ник ми ни стра уну-

тра шњих  по сло ва, за чла на Ви со ког слу жбе нич ког са ве та, из ре да 
др жав них слу жбе ни ка ко је на по ло жај по ста вља Вла да.

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

Ср би је”.

24 број 119-832/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

363
На осно ву чла на 42. став 7. За ко на о кул ту ри („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16  – ис прав ка) и чла на 43. став 
2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис-
прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си 

Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу чла на Управ ног од бо ра На род ног му зе ја  
у Бе о гра ду

I
Раз ре ша ва се Оли ве ра Мар ко вић ду жно сти чла на Управ ног 

од бо ра На род ног му зе ја у Бе о гра ду, на лич ни зах тев.

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

Ср би је”.

24 број 119-876/2017 
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

364
На осно ву чла на 43. став 2. За ко на о кул ту ри („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16  – ис прав ка) и чла на 43. став 
2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис-
прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си 

Р Е  Ш Е  Њ Е

о име но ва њу вр ши о ца ду жно сти чла на Управ ног  
од бо ра На род ног му зе ја у Бе о гра ду

I
Име ну је се Ва ња Мар ко вић, дипл. пси хо лог, са мо стал ни са-

вет ник у Ми ни стар ству кул ту ре и ин фор ми са ња, за вр ши о ца ду-
жно сти чла на Управ ног од бо ра На род ног му зе ја у Бе о гра ду.

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

Ср би је”.

24 број 119-878/2017 
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

365
На осно ву чла на 42. став 7. За ко на о кул ту ри („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16  – ис прав ка) и чла на 43. став 
2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис-
прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си 

Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу пред сед ни ка Управ ног од бо ра  
При род њач ког му зе ја у Бе о гра ду

I
Раз ре ша ва се проф. др Ра ди ша Јан чић ду жно сти пред сед ни ка 

Управ ног од бо ра При род њач ког му зе ја у Бе о гра ду, на лич ни зах тев.

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

Ср би је”.

24 број 119-990/2017 
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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366
На осно ву чла на 42. став 7. За ко на о кул ту ри („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 72/09, 13/16 и 30/16  – ис прав ка) и чла на 43. став 
2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис-
прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си 

Р Е  Ш Е  Њ Е

о име но ва њу пред сед ни ка Управ ног од бо ра 
При род њач ког му зе ја у Бе о гра ду

I
Име ну је се др Го ран Анач ков, ван ред ни про фе сор При род но-

ма те ма тич ког фа кул те та Уни вер зи те та у Но вом Са ду, за пред сед-
ни ка Управ ног од бо ра При род њач ког му зе ја у Бе о гра ду.

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

Ср би је”.

24 број 119-991/2017 
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

367
На осно ву чла на 33. став 1. За ко на о јав ним аген ци ја ма („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 18/05 и 81/05  – ис прав ка) и чла на 43. став 2. 
За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав-
ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра 
Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја

I
Раз ре ша ва се Ја сми на Ми ло ше вић ду жно сти вр ши о ца ду-

жно сти ди рек то ра Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја са 29. ја ну а-
ром 2017. го ди не.

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

Ср би је”.

24 број 119-999/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

368
На осно ву чла на 33. став 1. За ко на о јав ним аген ци ја ма („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 18/05 и 81/05  – ис прав ка) и чла на 43. став 2. 
За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав-
ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о име но ва њу вр ши о ца ду жно сти ди рек то ра 
Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја

I
Име ну је се Ја сми на Ми ло ше вић за вр ши о ца ду жно сти ди-

рек то ра Аген ци је за без бед ност са о бра ћа ја од 30. ја ну а ра 2017. го-
ди не, нај ду же на шест ме се ци.

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

Ср би је”.

24 број 119-1000/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

369
На осно ву тач ке 7. став 3. Од лу ке о отва ра њу Бу џет ског фон-

да за ле че ње обо ље ња, ста ња или по вре да ко је се не мо гу успе шно 
ле чи ти у Ре пу бли ци Ср би ји (,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 92/14, 
122/14 и 131/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу пред сед ни ка и чла но ва Над зор ног од бо ра 
Бу џет ског фон да за ле че ње обо ље ња, ста ња или  

по вре да ко је се не мо гу успе шно ле чи ти у Ре пу бли ци 
Ср би ји

I
Раз ре ша ва ју се ду жно сти у Над зор ном од бо ру Бу џет ског 

фон да за ле че ње обо ље ња, ста ња или по вре да ко је се не мо гу 
успе шно ле чи ти у Ре пу бли ци Ср би ји, због ис те ка ман да та:

1) Та ма ра Лук шић Ор лан дић, пред сед ник,
2) Ве ран Ма тић, члан,
3) Ми лан По по вић, члан,
4) Ма ри ја Јол дић, члан,
5) Дра га на Ћо рић, члан, 
6) Иван Ђу ро вић, члан, 
7) Зо ран Ра до ји чић, члан,
8) Ра до је Си мић, члан, 
9) Ма ја Пе тро вић, члан. 

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

Ср би је”.
24 број 119-529/2017

У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не
Вла да

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

370
На осно ву тач ке 7. став 3. Од лу ке о отва ра њу Бу џет ског фон-

да за ле че ње обо ље ња, ста ња или по вре да ко је се не мо гу успе шно 
ле чи ти у Ре пу бли ци Ср би ји (,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 92/14, 
122/14 и 131/14) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе-
ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о име но ва њу пред сед ни ка и чла но ва Над зор ног од бо ра 
Бу џет ског фон да за ле че ње обо ље ња, ста ња или  

по вре да ко је се не мо гу успе шно ле чи ти у Ре пу бли ци 
Ср би ји

I
У Над зор ни од бор Бу џет ског фон да за ле че ње обо ље ња, ста-

ња или по вре да ко је се не мо гу успе шно ле чи ти у Ре пу бли ци Ср-
би ји име ну ју се:

1) за пред сед ни ка:
 – Ве ран Ма тић, глав ни и од го вор ни уред ник РТВ ,,Б92”;
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2) за чла но ве:
(1) Сан дра Па вло вић, На ци о нал на ор га ни за ци је за рет ке бо-

ле сти Ср би је,
(2) Де јан Пан те лић, Ра дио-те ле ви зи ја Ср би је, 
(3) На та ша Дам ња но вић, но ви нар,
(4) доц. др Зо ран Ра до ји чић, ди рек тор Уни вер зи тет ске деч је 

кли ни ке,
(5) доц. др Ра до је Си мић, вр ши лац ду жно сти ди рек то ра Ин-

сти ту та за здрав стве ну за шти ту мај ке и де те та Ср би је ,,Др Ву кан 
Чу пић”.

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

Ср би је”.

24 број 119-355/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

371
На осно ву чла на 20. став 2. За ко на о спољ ним по сло ви ма 

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

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о раз ре ше њу ге не рал ног кон зу ла Ре пу бли ке Ср би је  
у Ди сел дор фу, Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка

I
Раз ре ша ва се Не бој ша Ко шу тић ду жно сти ге не рал ног кон зу-

ла Ре пу бли ке Ср би је у Ди сел дор фу, Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка.

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

Ср би је”.

05 број 119-693/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.

372
На осно ву чла на 20. став 2. За ко на о спољ ним по сло ви ма 

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

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о по ста вље њу ге не рал ног кон зу ла Ре пу бли ке Ср би је  
у Ди сел дор фу, Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка

I
По ста вља се Бра ни сла ва Пе рин Ја рић на ду жност ге не рал ног 

кон зу ла Ре пу бли ке Ср би је у Ди сел дор фу, Са ве зна Ре пу бли ка Не-
мач ка.

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

Ср би је”.

05 број 119-697/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.

373
На осно ву чла на 21. став 1. За ко на о спољ ним по сло ви ма 

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

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о по ста вље њу по ча сног кон зу ла Ре пу бли ке Ср би је  
у Мон тре а лу, Ка на да

1. По ста вља се Ма ри на Га ван ски Зи сис за по ча сног кон зу ла 
Ре пу бли ке Ср би је у Ка на ди, са се ди штем у Мон тре а лу и са кон-
зу лар ним под руч јем ко је об у хва та те ри то ри ју про вин ци је Кве бек.

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

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

05 број 119-626/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.

374
На осно ву чла на 59. став 7. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма 

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

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Про грам по сло ва ња Јав ног 
пред у зе ћа „По шта Ср би је”, Бе о град за 2017. го ди ну

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

„По шта Ср би је”, Бе о град за 2017. го ди ну, ко ји је до нео Над зор ни 
од бор Јав ног пред у зе ћа „По шта Ср би је”, Бе о град, на сед ни ци од 
28. де цем бра 2016. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 023-620/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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375
На осно ву чла на 59. став 7. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма 

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

Вла да до но си 

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Про грам по сло ва ња  
за 2017. го ди ну Јав ног пред у зе ћа „За вод за уџ бе ни ке”, 

Бе о град 

I
Да је се са гла сност на Про грам по сло ва ња за 2017. го ди ну 

Јав ног пред у зе ћа „За вод за уџ бе ни ке”, Бе о град, ко ји је до нео Над-
зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа „За вод за уџ бе ни ке”, Бе о град, на 
сед ни ци од 16. ја ну а ра 2017. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 023-602/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

376
На осно ву чла на 13. став 2. За ко на о за по шља ва њу и оси гу ра-

њу за слу чај не за по сле но сти („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 36/09, 
88/10 и 38/15) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла-
сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Про грам ра да На ци о нал не  
слу жбе за за по шља ва ње за 2017. го ди ну

I
Да је се са гла сност на Про грам ра да На ци о нал не слу жбе за за-

по шља ва ње за 2017. го ди ну, ко ји је до нео Управ ни од бор На ци о нал-
не слу жбе за за по шља ва ње на сед ни ци од 29. де цем бра 2016. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 021-543/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

377
На осно ву тач ке 8. став 3. Од лу ке о осни ва њу Аген ци је за во-

ђе ње спо ро ва у по ступ ку при ва ти за ци је („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 5/16) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Про грам ра да Аген ци је  
за во ђе ње спо ро ва у по ступ ку при ва ти за ци је  

за 2017. го ди ну
I

Да је се са гла сност на Про грам ра да Аген ци је за во ђе ње 
спо ро ва у по ступ ку при ва ти за ци је за 2017. го ди ну, ко ји је до нео 

Управ ни од бор Аген ци је за во ђе ње спо ро ва у по ступ ку при ва ти за-
ци је на сед ни ци од 14. де цем бра 2016. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 021-564/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

378
На осно ву тач ке 8. став 3. Од лу ке о осни ва њу Аген ци је за во-

ђе ње спо ро ва у по ступ ку при ва ти за ци је („Слу жбе ни гла сник РС”, 
број 5/16) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – ис прав ка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС и 44/14),

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

 о да ва њу са гла сно сти на Фи нан сиј ски план Аген ци је 
за во ђе ње спо ро ва у по ступ ку при ва ти за ци је за 2017. 

го ди ну

I
Да је се са гла сност на Фи нан сиј ски план Аген ци је за во ђе ње 

спо ро ва у по ступ ку при ва ти за ци је за 2017. го ди ну, ко ји је до нео 
Управ ни од бор Аген ци је за во ђе ње спо ро ва у по ступ ку при ва ти за-
ци је на сед ни ци од 14. де цем бра 2016. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 400-568/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

379
На осно ву тач ке 8. став 6. Од лу ке о осни ва њу Аген ци је за 

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

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

о да ва њу са гла сно сти на Од лу ку о из ме на ма и до пу на ма  
Фи нан сиј ског пла на Аген ци је за за шти ту од јо ни зу ју ћих 
зра че ња и ну кле ар ну си гур ност  Ср би је  за 2016. го ди ну

I
Да је се са гла сност на Oдлуку о из ме на ма и до пу на ма Фи нан-

сиј ског пла на Аген ци је за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну-
кле ар ну си гур ност Ср би је за 2016. го ди ну, ко ју је до нео Управ ни 
од бор Аген ци је за за шти ту од јо ни зу ју ћих зра че ња и ну кле ар ну 
си гур ност Ср би је  на сед ни ци од  31. ок то бра  2016. го ди не.
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Ово ре ше ње об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

05 број 400-449/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не 

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

380
На осно ву чла на 12. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма („Слу-

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

Вла да до но си

РЕ  ШЕ  ЊЕ

о да ва њу прет ход не са гла сно сти на ула га ње ка пи та ла 
Јав ног пред у зе ћа „Елек тро при вре да Ср би је”, Бе о град у 

EPS Tr go va nje d.o.o. Љу бља на, Ре пу бли ка Сло ве ни ја 

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

ра ди по ве ћа ња основ ног ка пи та ла за ви сног дру штва EPS Tr go va nje 
d.o.o., ко ју је до нео Над зор ни од бор Јав ног пред у зе ћа „Елек тро при-
вре да Ср би је”, Бе о град, на сед ни ци од 28. сеп тем бра 2016. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 023-627/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

381
На осно ву чла на 22. став 3. За ко на о јав ним пред у зе ћи ма 

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

Вла да до но си

РЕ  ШЕ  ЊЕ

о да ва њу са гла сно сти на рас по де лу до би ти Јав ног 
пред у зе ћа „Ср би ја гас”, Но ви Сад, са ста њем 

на дан 31. де цем бар 2015. го ди не  

I
Да је се са гла сност на Од лу ку о рас по де ли укуп не не рас по ре-

ђе не до би ти Јав ног пред у зе ћа „Ср би ја гас”, Но ви Сад, са ста њем 
на дан 31. де цем бар 2015. го ди не, ко ју је до нео Над зор ни од бор 
Јав ног пред у зе ћа „Ср би ја гас”, Но ви Сад, на сед ни ци од 6. де цем-
бра 2016. го ди не.

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

Ср би је”.

05 број 41-749/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

382
На осно ву чла на 13. ст. 2. и 3. За ко на о ло кал ној са мо у пра ви 

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

Вла да до но си

РЕ  ШЕ  ЊЕ

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

гра да Ул ма, Са ве зна Ре пу бли ка Не мач ка
I

Да је се са гла сност на Од лу ку о ус по ста вља њу са рад ње из-
ме ђу гра да Но вог Са да, Ре пу бли ка Ср би ја и гра да Ул ма, Са ве зна 
Ре пу бли ка Не мач ка ко ју је до не ла Скуп шти на гра да Но вог Са да на 
сед ни ци одр жа ној 28. де цем бра 2016. го ди не.

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

Ср би је”. 

05 број 016-509/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.

383
На осно ву чла на 25. За ко на о спољ ним по сло ви ма („Слу жбе ни 

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

Вла да до но си

РЕ  ШЕ  ЊЕ

о да ва њу са гла сно сти за отва ра ње Кон зу ла та Ре пу бли ке 
Аустри је у Ре пу бли ци Ср би ји

1. Да је се са гла сност за отва ра ње Кон зу ла та Ре пу бли ке 
Аустри је у Ре пу бли ци Ср би ји, на че лу са по ча сним кон зу лом, са се-
ди штем у Ни шу и са кон зу лар ним под руч јем ко је об у хва та Ни шки, 
За је чар ски, То плич ки, Ја бла нич ки, Пчињ ски и Пи рот ски округ.

2. Ми ни стар ство спољ них по сло ва оба ве сти ће ди пло мат ским 
пу тем Ми ни стар ство ино стра них по сло ва Ре пу бли ке Аустри је о 
са гла сно сти Вла де Ре пу бли ке Ср би је да се отво ри Кон зу лат Ре пу-
бли ке Аустри је у Ре пу бли ци Ср би ји, са се ди штем у Ни шу.

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

05 број 02-02-526/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник, 

Алек сан дар Ву чић, с.р.

384
На осно ву чла на 3. став 1. тач ка 1) За ко на о огра ни ча ва њу 

рас по ла га ња имо ви ном у ци љу спре ча ва ња те ро ри зма („Слу жбе ни 
гла сник РС”, бpoj 29/15) и чла на 43. став 2. За ко на о Вла ди („Слу-
жбе ни гла сник РС”, бр. 55/05, 71/05 – ис прав ка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12 – УС, 72/12, 7/14 – УС и 44/14),

Вла да до но си

РЕ  ШЕ  ЊЕ

о до пу ни Ре ше ња о утвр ђи ва њу ли сте озна че них ли ца
1. У Ре ше њу о утвр ђи ва њу ли сте озна че них ли ца („Слу жбе-

ни гла сник РС”, бр. 69/15, 86/15, 97/15, 114/15, 8/16, 15/16, 29/16, 
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32/16,47/16, 50/16, 65/16, 80/16, 86/16, 92/16, 95/16, 98/16, 106/16 и 
3/17), у ли сти озна че них ли ца утвр ђу је се до пу на, ко ја је са став ни 
део овог ре ше ња.

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

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

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

05 број 337-574/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р

Да на 12. де цем бра 2016. го ди не, сход но ре зо лу ци ја ма 1267 
(1999), 1989 (2011) и 2253 (2015) Санк ци о ни ко ми тет Са ве та 
без бед но сти УН за ИСИЛ (Да еш) и Ал Ка и ду,  усво јио је до ле на-
ве де ну до пу ну у Ли сти санк ци ја про тив по је ди на ца и ен ти те та 
по ве за них са  ИСИЛ-ом (Да еш) и Ал Ка и дом, ко ји под ле жу за мр-
за ва њу имо ви не, за бра ни пу то ва ња и ем бар гу на оруж је, у скла ду 
са чла ном 2 ре зо лу ци је СБ УН 2253 (2015), усво је не под Гла вом VII 
По ве ље УН:

А. Ин ди ви дуе по ве за не са ИСИЛ (Да еш) и Ал Ка и дом
QDi. 398 Име: 1: РУ СТАМ 2: МА ГО МЕ ДО ВИЧ 3: АСЕЛ ДЕ-

РОВ 4: не при ме њи во
Име (из вор ни тран скрипт): Ру стам Ма го ме до вич Асе ль де ров
Зва ње: не при ме њи во Озна че ње: не при ме њи во Да тум ро-

ђе ња: 9. март 1981. Ме сто ро ђе ња: Ики-Бу рул се ло, Ики-Бу-
руслскиј округ, Ре пу бли ка Кал ми ки ја, Ру ска Фе де ра ци ја  Ви со-
ко по у здан али јас: не при ме њи во Ма ње по у здан али јас: а) Абу 
Му ха мад (из вор ни тран скрипт: Абу Му хам мад) б) Абу Му ха мад 
Ал-Ка да ри (из вор ни тран скрипт: Абу Му хам мад Аль-Ка да ри)  в) 
Му ха мад мух тар На ци о нал ност: Ру ска Фе де ра ци ја Број па со ша: 
Ру ски па сош 8208 бр. 555627 из дат од Кан це ла ри је у Ле њин ском, 
Ди рек то рат фе де рал не ми гра ци о не слу жбе за Ре пу бли ку Да ге стан  
На ци о нал ни иден ти фи ка ци о ни број: не при ме њи во Адре са: 
не при ме њи во На ли сти од: 12. де цем бра 2016. Дру ге ин фор ма-
ци је: Ор га ни Ру ске Фе де ра ци је тра же га због зло чи на те ро ри зма. 
Пред во ди гру пу од 160 те ро ри стич ких бо ра ца, ко ја спро во ди опе-
ра ци је у Ре пу бли ци Да ге стан, Че че ни ји и Ин гу ше ти ји, у Ру ској 
Фе де ра ци ји. Фо то гра фи ја до ступ на за унос у по себ но оба ве ште ње 
ИН ТЕР ПОЛ-Са вет без бед но сти УН.

On 12 De cem ber 2016, the Se cu rity Co un cil Com mit tee pur su ant 
to re so lu ti ons 1267 (1999), 1989 (2011) and 2253 (2015) con cer ning 
ISIL (Da’esh), Al-Qa i da ap pro ved the ad di tion of the en try spe ci fied 
be low to its ISIL (Da’esh) and Al-Qa i da San cti ons List of in di vi du als 
and en ti ti es su bject to the as sets fre e ze, tra vel ban and arms em bar-
go set out in pa ra graph 2 of Se cu rity Co un cil re so lu tion 2253 (2015) 
adop ted un der Chap ter VII of the Char ter of the Uni ted Na ti ons.

A. In di vi du als as so ci a ted with ISIL (Da’esh) and Al-Qa i da
QDi.398 Na me: 1: RU STAM 2: MA GO ME DO VICH 3: ASEL-

DE ROV 4: na Na me (ori gi nal script): Ру стам Ма го ме до вич Асе ль-
де ров

Ti tle: na De sig na tion: na DOB: 9 Mar. 1981 POB: Iki-Bu rul 
Vil la ge, Iki-Bu rul skiy Dis trict, Re pu blic of Kalmykia, Rus sian Fe de ra-
tion Good qu a lity a.k.a.: na Low qu a lity a.k.a.: a) Abu Mu ham mad 
(ori gi nal script: Абу Му хам мад) b) Abu Mu ham mad Al-Ka da ri (ori gi-
nal script: Абу Му хам мад Аль-Ка да ри) c) Mu ha mad muh tar (ori gi nal 
script: Му ха мад мух тар) Na ti o na lity: Rus sian Fe de ra tion Pas sport no.: 
Rus sian pas sport num ber 8208 No. 555627, is sued by Le nin skiy Of fi ce, 
Di rec to ra te of the Fe de ral Mi gra tion Ser vi ce of the Rus sian Fe de ra tion 
for the Re pu blic of Da ge stan Na ti o nal iden ti fi ca tion no.: na Ad dress: 
na Li sted on: 12 Dec. 2016 Ot her in for ma tion: Wan ted by the aut ho-
ri ti es of the Rus sian Fe de ra tion for ter ro rist cri mes. Le ads a gro up of 
over 160 ter ro rist fig hters, which ope ra tes in the Re pu blics of Da ge stan, 
Chechnya and In gus he tia, Rus sian Fe de ra tion. Pho to ava i la ble for in clu-
sion in the IN TER POL-UN Se cu rity Co un cil Spe cial No ti ce.

385
На осно ву чла на 20. став 1. За ко на о екс про при ја ци ји („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС 
и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и 
„Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу Пра во бра ни ла-
штва оп шти не Со ко ба ња, Мар ша ла Ти та 21,

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју не по крет но-
сти  – зе мљи шта и обје ка та на зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти 
пред мет екс про при ја ци је не по крет но сти, у ци љу из град ње са о-
бра ћај ни це 19a –19a, ко ја из ла зи на ули цу Љу бе Ди ди ћа, са гла сно 
Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји број III 350-90/2016 од 18. апри ла 2016. 
го ди не, из да тој од стра не Оп штин ске упра ве оп шти не Со ко ба ња, 
а у скла ду са Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је Со ко ба ње („Слу жбе ни 
лист оп шти не Со ко ба ња”, број 23/14), на не по крет но сти ма у КО 
Со ко ба ња, те ри то ри ја оп шти не Со ко ба ња.

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

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

05 број 465-443/2017 
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

386
На осно ву чла на 20. став 1. За ко на о екс про при ја ци ји („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС 
и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и 
„Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу Оп штин ског 
пра во бра ни ла штва оп шти не Ко це ље ва, Не ма њи на 74,

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју не по крет-
но сти  – зе мљи шта и обје ка та на зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу 
би ти пред мет екс про при ја ци је не по крет но сти, у ци љу из град ње 
ули це Ми ли са ва Га ври ло ви ћа, са гла сно Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји 
број 350-35/02-16 од 15. сеп тем бра 2016. го ди не, из да тој од стра не 
Оде ље ња за ур ба ни зам, ко му нал не, стам бе не и имо вин ско-прав-
не по сло ве Оп штин ске упра ве оп шти не Ко це ље ва, а у скла ду са 
Од лу ком о усва ја њу Пла на ге не рал не ре гу ла ци је на се ља Ко це ље-
ва („Слу жбе ни лист оп шти на Бо га ти ћи, Вла ди мир ци, Ко це ље ва и 
Ша бац”, број 12/07), на не по крет но сти ма у КО Ко це ље ва ва рош, 
те ри то ри ја оп шти не Ко це ље ва.

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

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

05 број 465-448/2017 
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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На осно ву чла на 20. став 1. и чла на 70. став 2. За ко на о екс-
про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. 
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 
33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу 
Пра во бра ни ла штва оп шти не Со ко ба ња, Мар ша ла Ти та 21,

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но сно ад-
ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти  – зе мљи шта и обје ка та на 
зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти пред мет екс про при ја ци је, од-
но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти, у ци љу из град-
ње са о бра ћај ни це 24-24 (од ули це Хај дук Вељ ка до ули це Ба њич-
ке), са гла сно Ин фор ма ци ји о ло ка ци ји број III 350-52/2016 од 4. 
мар та 2016. го ди не, из да тој од стра не Оп штин ске упра ве оп шти не 
Со ко ба ња, а у скла ду са Пла ном ге не рал не ре гу ла ци је Со ко ба ње 
(„Слу жбе ни лист оп шти не Со ко ба ња”, број 23/14), на не по крет но-
сти ма у КО Со ко ба ња, те ри то ри ја оп шти не Со ко ба ња.

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

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

05 број 465-451/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

388
На осно ву чла на 20. став 1. и чла на 70. став 2. За ко на о екс-

про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 
20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. 
За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 
33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу 
ЈП „Пу те ви Ср би је”, Бе о град, Бу ле вар кра ља Алек сан дра 282,

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но сно ад-
ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти  – зе мљи шта и обје ка та на 
зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти пред мет екс про при ја ци је, од-
но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти, ра ди из град ње 
де ла ауто пу та Е-763 Бе о град –По же га, сек тор I: Бе о град –Љиг, де-
о ни ца: Сур чин –Обре но вац, са гла сно За ко ну о Про стор ном пла ну 
Ре пу бли ке Ср би је од 2010. до 2020. го ди не („Слу жбе ни гла сник 
РС”, број 88/10) и Уред би о утвр ђи ва њу Про стор ног пла на под руч-
ја по себ не на ме не ин фра струк тур ног ко ри до ра Бе о град  – Ју жни Ја-
дран, де о ни ца Бе о град –По же га („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 37/06 
и 31/10), на не по крет но сти ма на те ри то ри ји град ске оп шти не Сур-
чин у Бе о гра ду (КО Сур чин, КО Ја ко во и КО Бо љев ци) и на те-
ри то ри ји град ске оп шти не Обре но вац у Бе о гра ду (КО Обре но вац 
и КО Ми сло ђин), од ре ђе ним Идеј ним про јек том екс про при ја ци је 
са сту ди јом оправ да но сти, ауто пу та Е-763 Бе о град –По же га тра сом 
по ле вој оба ли ре ке Са ве, Сек тор 1. Бе о град –Љиг, де о ни ца: Сур чин 
 – Обре но вац  – Књи га 17. Про је кат екс про при ја ци је, из ра ђе ним од 
стра не Са о бра ћај ног ин сти ту та ЦИП д.о.о. Бе о град, 2011. го ди не.

II. Ре пу бли ка Ср би ја, а за по тре бе ЈП „Пу те ви Ср би је”, Бе о-
град од ре ђу је се за ко ри сни ка екс про при ја ци је, од но сно ад ми ни-
стра тив ног пре но са не по крет но сти из тач ке I. овог ре ше ња.

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

05 број 465-586/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.

389
На осно ву чла на 20. став 1. За ко на о екс про при ја ци ји („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС 
и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и 
„Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу Оп штин ског 
пра во бра ни ла штва оп шти не Па ра ћин, То ме Жи ва но ви ћа 10,

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју не по крет но-
сти, у ци љу из град ње фуд бал ског игра ли шта, са гла сно Ин фор ма-
ци ји о ло ка ци ји број 353-565/16-04 од 8. но вем бра 2016. го ди не, 
из да тој од стра не Оде ље ња за ур ба ни зам и имо вин ско-прав не по-
сло ве Оп штин ске упра ве оп шти не Па ра ћин, а у скла ду са Пла ном 
де таљ не ре гу ла ци је за из град њу фуд бал ског игра ли шта у се лу Ра-
ше ви ца („Слу жбе ни лист оп шти не Па ра ћин”, број 17/15), на не по-
крет но сти ма у КО Ра ше ви ца, те ри то ри ја оп шти не Па ра ћин. 

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

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

05 број 465-704/2017 
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да

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

390
На осно ву чла на 20. став 1. За ко на о екс про при ја ци ји („Слу-

жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС 
и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. За ко на о оп штем 
управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и 
„Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу Оп штин ског 
пра во бра ни ла штва оп шти не Ба ји на Ба шта, Ду ша на Ви ши ћа 28, 

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју не по крет но-
сти, у ци љу из град ње са о бра ћај ни це   –  ули це Шпан ских бо ра ца, 
на сле де ћој не по крет но сти:

КО Ба ји на Ба шта
 – кат. парц. број 655/27, у по вр ши ни од 8 а 68 m², упи са на у 

ЛН бр. 507 као при ват на сво ји на Ми тра ши но вић (Да вид) Ми ло ја 
из Ба ји не Ба ште, Дра го љу ба Бе шли ћа  – Ша ба на 26 и Ми тра ши но-
вић (Ми лан) Ми ле ве из Ба ји не Ба ште, Дра го љу ба Бе шли ћа  – Ша-
ба на 28, са уде ли ма од по 1/2.

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

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

05 број 465-710/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да

Пред сед ник,
Алек сан дар Ву чић, с.р.
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391
На осно ву чла на 5. став 1, чла на 20. став 1. и чла на 70. став 

2. За ко на о екс про при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 
23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и 
чла на 192. За ко на о оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист 
СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по 
пред ло гу Ак ци о нар ског дру штва „Елек тро мре жа Ср би је”, Бе о-
град, Кне за Ми ло ша 11,

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но сно ад-
ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти и не пот пу ну екс про при-
ја ци ју не по крет но сти уста но вље њем пра ва слу жбе но сти пре ла за 
про вод ни ка да ле ко во да, ра ди из град ње да ле ко во да ДВ 110 kV бр. 
104 А/3 ТС Бе о град 5  –  ТС Бе о град 9 и уво ђе ње ДВ 110 kV бр. 104 
Б ТС Бе о град 5  – Ста ра Па зо ва у ТС 220/110 kV Бе о град 5, са гла сно 
Пла ну ге не рал не ре гу ла ци је гра ђе вин ског под руч ја се ди шта је ди-
ни це ло кал не са мо у пра ве  – град Бе о град (це ли не I  –  XIX) („Слу-
жбе ни лист гра да Бе о гра да”, бр. 20/16 и 97/16), на не по крет но сти-
ма у КО Но ви Бе о град, те ри то ри ја град ске оп шти не Но ви Бе о град. 

II. Ре пу бли ка Ср би ја, а за по тре бе Ак ци о нар ског дру штва 
„Елек тро мре жа Ср би је”, Бе о град, од ре ђу је се за ко ри сни ка екс про-
при ја ци је, од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти и 
не пот пу не екс про при ја ци је не по крет но сти из тач ке I. овог ре ше ња. 

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

05 број 465-711/2017
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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На осно ву чла на 20. став 1. и чла на 70. став 2. За ко на о екс про-

при ја ци ји („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 53/95, 23/01  – СУС, 20/09, 
55/13  – УС и 106/16  – аутен тич но ту ма че ње) и чла на 192. За ко на о 
оп штем управ ном по ступ ку („Слу жбе ни лист СРЈ”, бр. 33/97 и 31/01 
и „Слу жбе ни гла сник РС”, број 30/10), по пред ло гу Оп штин ског пра-
во бра ни ла штва оп шти не Ма ли Звор ник, Кра ља Пе тра I број 38,

Вла да до но си

Р Е  Ш Е  Њ Е

I. Утвр ђу је се јав ни ин те рес за екс про при ја ци ју, од но сно ад-
ми ни стра тив ни пре нос не по крет но сти  – зе мљи шта и обје ка та на 
зе мљи шту ко ји по за ко ну мо гу би ти пред мет екс про при ја ци је, 
од но сно ад ми ни стра тив ног пре но са не по крет но сти, у ци љу из-
ме шта ња и ре кон струк ци је реч них мо сто ва и при ла за, са гла сно 
Пла ну де таљ не ре гу ла ци је „Мо сто ви и пре ла зи у КО Ра даљ и КО 
До ња Бо ри на” у оп шти ни Ма ли Звор ник („Слу жбе ни лист оп шти-
не Ма ли Звор ник”, број 5/16), на не по крет но сти ма у КО Ра даљ и 
КО До ња Бо ри на, те ри то ри ја оп шти не Ма ли Звор ник.

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

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

05 број 465-712/2017 
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Вла да
Пред сед ник,

Алек сан дар Ву чић, с.р.
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На осно ву чла на 32. ст. 4. и 5, чла на 40. ст. 4. и 5, чла на 45. ст. 

2. и 3. и чла на 54. ст. 4. и 5. За ко на о ду ва ну („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 93/12 и 108/13),

Вла да об ја вљу је

У С К Л А  Ђ Е  Н Е  И З  Н О  С Е  Н А  К Н А  Д А

из чла на 32. став 3, чла на 40. став 3, чла на 45. став 1. 
тач ка 4) и чла на 54. став 3. За ко на о ду ва ну 

1. Ускла ђе ни из но си на кна да из чла на 32. став 3, чла на 40. 
став 3, чла на 45. став 1. тач ка 4) и чла на 54. став 3. За ко на о ду-
ва ну са ин дек сом по тро шач ких це на у дру гом по лу го ди шту 2016. 
го ди не из но се:

1) за упис у Ре ги стар про из во ђа ча ду ван ских про из во да  – 
19.887.408,50 ди на ра;

2) за упис у Ре ги стар тр го ва ца на ве ли ко ду ван ским про из во-
ди ма  – 9.943.705,12 ди на ра;

3) за до би ја ње до зво ле за оба вља ње де лат но сти тр го ви не на 
ма ло ду ван ским про из во ди ма  – 14.316,41 ди нар;

4) за упис у Ре ги стар уво зни ка ду ва на, об ра ђе ног ду ва на, од-
но сно ду ван ских про из во да  – 9.943.705,12 ди на ра. 

2. Ускла ђе ни из но си на кна да из тач ке 1. при ме њу ју се од 
осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли-
ке Ср би је”.  

05 број 43-744/2017
У Бе о гра ду, 3. фе бру а ра 2017. го ди не

Вла да

Пред сед ник,
Алек сан дар Ву чић, с.р.
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По срав ње њу са из вор ним тек стом, утвр ђе но је да се у Уред-

би о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о  мо ни то рин гу ква ли те та де-
ри ва та наф те и би о го ри ва, об ја вље ној у „Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је”, број 5/17, пот кра ла гре шка, па се на осно ву чл. 
15. и 22. За ко на о об ја вљи ва њу за ко на и дру гих про пи са и ака та 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, број 45/13), да је

И С  П РА В  К А

Уред бе о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о мо ни то рин гу 
ква ли те та де ри ва та наф те и би о го ри ва

У Уред би о из ме на ма и до пу на ма Уред бе о  мо ни то рин гу ква-
ли те та де ри ва та наф те и би о го ри ва („Слу жбе ни гла сник РС”, број 
5/17), у чла ну 9. уме сто ре чи: „из чла на 4.” тре ба да сто је ре чи: „из 
чла на 3.”.

 – Из Ре пу блич ког се кре та ри ја та за за ко но дав ство
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На осно ву чла на 87. став 2. Ца рин ског за ко на („Слу жбе ни 

гла сник РС”, бр. 18/10, 111/12, 29/15 и 108/16),
Mинистар фи нан си ја до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме на ма и допунaмa Пра вил ни ка  о об ли ку,  
са др жи ни, на чи ну под но ше ња и по пу ња ва ња  

де кла ра ци ја и дру гих обра за ца у ца рин ском по ступ ку

Члан 1.
У Пра вил ни ку о об ли ку, са др жи ни, на чи ну под но ше ња и по-

пу ња ва ња де кла ра ци ја и дру гих обра за ца у ца рин ском по ступ ку 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 7/15, 45/15, 56/15, 88/15, 33/16, 73/16 
и 79/16), у При ло гу 8. „Кoдeкс шифaрa зa пoпуњaвaњe испрaвa у 
цaринскoм пoступ ку” вр ше се сле де ће из ме не:

1. У де лу „I. Цaринaрницe и њихoвe oргaнизaциoнe jeдини-
цe”, тач ка 8. „Ца ри нар ни ца Ниш”, по сле под тач ке 13) до да је се 
под тач ка 14), ко ја гла си: 

„14) Ца рин ски ре фе рат Ду ван ска Ниш 18423”,
2. У де лу „XIV. За кон ски основ за по ре ска осло бо ђе ња и ос-

нов на пла те по ре за на до да ту вред ност” по сле ре чи: 
„  – члан 216. став 1. тaчкa 11) Цaринскoг зaкoнa 1621”

до да ју се ре чи:
„  – члан 216. став 1. тaчкa 11а) Цaринскoг зaкoнa 1627”,

а ре чи:
„  – члан 216. став 1. тaчкa 6) Цaринскoг зaкoнa 1616

 – члан 216. став 1. тaчкa 12) Цaринскoг зaкoнa 1622
 – члан 216. став 1. тaчкa 14) Цaринскoг зaкoнa 1624 
 – члан 216. став 1. тaчкa 15) Цaринскoг зaкoнa 1625”
бри шу се.
3. У де лу „XV. Зaкoнски oснoв зa oслoбoђeњe oд плaћaњa 

увoзних дaжбинa, нeплaћaњe цaринe, oднoснo пoвeћaњe или 
снижeњe стoпe цaринe пo цaринскoм и дру гим зaкoнимa” по сле 
ре чи: 
„  – члан 216. став 1. тaчкa 10) Цaринскoг зaкoнa 21620”

до да ју се ре чи:
„  – члан 216. став 1. тaчкa 11а) Цaринскoг зaкoнa 21621”,

ре чи:
„  – члан 216. став 1. тaчкa 6) Цaринскoг зaкoнa 21616 

 – члан 218. став 1. тaчкa 1) Цaринскoг зaкoнa 21811”
бри шу се, а по сле ре чи: 

„  – члан 14. За ко на о ула га њи ма 14000”
до да ју се ре чи:

„  – члан 19. За ко на о сло бод ним зо на ма 19000”.

Члан 2.
Оваj пра вил ник сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи-

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

Број 110-00-00018/2017-17
У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не

Ми ни стар,
др Ду шан Ву јо вић, с.р.
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На осно ву чла на 28. став 1. За ко на о јав ном ин фор ми са њу 

и ме ди ји ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 83/14, 58/15 и 12/16  – 
аутен тич но ту ма че ње),

Ми ни стар кул ту ре и ин фор ми са ња до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме на ма и до пу на ма Пра вил ни ка о су фи нан си ра њу 
про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти 

јав ног ин фор ми са ња

Члан 1.
У Пра вил ни ку о су фи нан си ра њу про је ка та за оства ри ва ње 

јав ног ин те ре са  у обла сти јав ног ин фор ми са ња („Слу жбе ни гла-
сник РС”, број 16/16) у чла ну 3. став 2. ре чи: ,,при ли ком до но ше-
ња од лу ке о рас пи си ва њу кон кур са и од лу ке о по је ди нач ном да ва-
њу”, за ме њу ју се ре чи ма: ,,при ли ком спро во ђе ња јав ног кон кур са 
и по је ди нач ног да ва ња”.

Члан 2.
У чла ну 7. став 4. по сле ре чи ,,део” до да ју се ре чи ,,и об ја-

вљу је се на веб-сај ту ор га на ко ји рас пи су је кон курс”.

Члан 3.
У чла ну 24. став 3. бри ше се.

Члан 4.
У чла ну 27. ре чи: ,,кра так опис про је ка та ко ји ма су одо бре на 

сред ства” бри шу се.

Члан 5.
По сле чла на 41. до да је се но ви члан 41а ко ји гла си:

„Члан 41а
Ор ган ко ји рас пи су је кон курс, по за вр шет ку про јект ног су-

фи нан си ра ња у те ку ћој го ди ни, мо же да из ра ди из ве штај о спро-
ве де ном кон кур су и ана ли зу ква ли те та по др жа них про је ка та на 
осно ву из ве шта ја ко ри сни ка и да их об ја ви на свом веб-сај ту.

Ор ган ко ји рас пи су је кон курс при ли ком из ра де ана ли зе ква-
ли те та по др жа них про је ка та мо же да ан га жу је не за ви сне струч ња-
ке за ме ди је или ме диј ске рад ни ке.”

Члан 6.
У чла ну 43. став 2. бри ше се.

Члан 7.
Обра зац 1  – При ја ва за про јект но су фи нан си ра ње из обла-

сти јав ног ин фор ми са ња и Обра зац 2  – На ра тив ни и фи нан сиј ски 
из ве штај, ко ји су од штам па ни уз Пра вил ник о су фи нан си ра њу 
про је ка та за оства ри ва ње јав ног ин те ре са у обла сти јав ног ин фор-
ми са ња („Слу жбе ни гла сник РС”, број 16/16), за ме њу је се но вим 
обра сци ма 1 и 2, ко ји су од штам па ни уз овај пра вил ник и чи ни 
ње гов са став ни део.

Члан 8.
Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја-

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

Број 110-00-3/2017-04
У Бе о гра ду, 2. фе бру а ра 2017. го ди не

Ми ни стар,
Вла дан Ву ко са вље вић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА



94 Број 8 3. фебруар 2017.



3. фебруар 2017. Број 8 95



96 Број 8 3. фебруар 2017.



3. фебруар 2017. Број 8 97



98 Број 8 3. фебруар 2017.



3. фебруар 2017. Број 8 99



100 Број 8 3. фебруар 2017.



3. фебруар 2017. Број 8 101



102 Број 8 3. фебруар 2017.



3. фебруар 2017. Број 8 103



104 Број 8 3. фебруар 2017.



3. фебруар 2017. Број 8 105



106 Број 8 3. фебруар 2017.

397
На осно ву чла на 31. став 5. За ко на о под сти ца ји ма у по љо-

при вре ди и ру рал ном раз во ју (,,Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 10/13, 
142/14,  103/15 и 101/16),

Ми ни стар по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не до но си

П РА  В И Л  Н И К

о из ме на ма Пра вил ни ка о усло ви ма, на чи ну и обра сцу 
зах те ва за оства ри ва ње пра ва на ре грес за ђу бри во

Члан 1.
У Пра вил ни ку о усло ви ма, на чи ну и обра сцу зах те ва за 

оства ри ва ње пра ва на ре грес за ђу бри во (,,Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 40/14, 57/14 и 9/16), у чла ну 2. став 1. ре чи: ,,16. но вем бра” за-
ме њу ју се ре чи ма: ,,1. ок то бра”.

Члан 2.
У чла ну 5. ре чи: ,,Ми ни стар ству по љо при вре де, шу мар ства и 

во до при вре де” за ме њу ју се ре чи ма: ,,ми ни стар ству над ле жном за 
по сло ве по љо при вре де”.

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

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

Број 110-00-00009/2017-09
У Бе о гра ду,  30. ја ну а ра 2017. го ди не

Ми ни стар,
Бра ни слав Не ди мо вић, с.р.
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На осно ву чла на 58. став 9. За ко на о шу ма ма („Слу жбе ни гла-

сник РС”, бр. 30/10, 93/12 и 89/15), 
Ми ни стар по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не до но си 

П РА  В И Л  Н И К

о из ме ни Пра вил ни ка о на чи ну и вре ме ну вр ше ња  
до зна ке, до де љи ва њу, об ли ку и са др жи ни до знач ног жи-

га и жи га за шум ску кри ви цу, обра сцу до знач не  
књи ге, од но сно књи ге шум ске кри ви це, као  

и о усло ви ма и на чи ну се че у шу ма ма

Члан 1.
У Пра вил ни ку о на чи ну и вре ме ну вр ше ња до зна ке, до де-

љи ва њу, об ли ку и са др жи ни до знач ног жи га и жи га за шум ску 

кри ви цу, обра сцу до знач не књи ге, од но сно књи ге шум ске кри ви-
це, као и о усло ви ма и на чи ну се че у шу ма ма  („Слу жбе ни гла сник 
РС”, бр. 65/11 и 47/12), у чла ну 2. став 4. ме ња се и гла си: 

„До зна ка се вр ши то ком це ле го ди не.”.

Члан 2.
Овај пра вил ник сту па на сна гу на ред ног да на од да на об ја-

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

Број 110-00-19/2017-09
У Бе о гра ду, 27. ја ну а ра 2017. го ди не

Ми ни стар,
Бра ни слав Не ди мо вић, с.р.
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На осно ву чла на 11. За ко на о јав ним скла ди шти ма за по љо-

при вред не про из во де („Слу жбе ни гла сник РС”, број 41/09),
Ми ни стар по љо при вре де и за шти те жи вот не сре ди не утвр-

ђу је

С П И  СА К 

упи са них, од но сно бри са них јав них скла ди шта  
из Ре ги стра јав них скла ди шта 

1. Јав на скла ди шта ко ја су упи са на у Ре ги стар јав них скла-
ди шта су: 

РЕД.  
БРОЈ

НА ЗИВ И СЕ ДИ ШТЕ 
ПРАВНОГ ЛИЦА

АДРЕ СА  
СКЛА ДИ ШНОГ  

ПРО СТО РА

ПО ЉО ПРИ ВРЕД НИ 
ПРО ИЗ ВО ДИ КО ЈИ 
СЕ СКЛА ДИ ШТЕ

1.

„Га зда ипо” д.о.о. 
Бе о град  – Па ли лу ла, 
Цви ји ће ва 112 –120/III

Ве ли ка Пла на, 28. ок то-
бра 60

пше ни ца А-3 кла се, 
ку ку руз, је чам, сун-
цо крет, со ја, уља на 
ре пи ца

2. Овим спи ском за ме њу је се Спи сак упи са них, од но сно бри-
са них јав них скла ди шта из Ре ги стра јав них скла ди шта („Слу жбе-
ни гла сник РС”, број 86/16). 

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

Број 338-00-1/2017-09
У Бе о гра ду, 26. ја ну а ра 2017. го ди не

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

П РА В О СУ Ђ Е
400

На осно ву чла на 13. али не ја 2. За ко на о Ви со ком са ве ту суд ства („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), чла на 
57. ст. 1. и 2. и чла на 68. За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 11/14, 
117/14, 40/15, 63/15, 106/15 и 63/16) ) и чла на 7. став 1. тач ка 5. По слов ни ка о ра ду Ви со ког са ве та суд ства („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
29/13 и 4/16), 

Ви со ки са вет суд ства у са ста ву: Дра го мир Ми ло је вић, пред сед ник Ви со ког са ве та суд ства, Бра ни сла ва Го ра ви ца, Ми ро љуб То мић, 
Са во Ђур ђић, Иван Јо ви чић, Ма ти ја Ра до ји чић, Сла ви ца Ми ло ше вић Га зи во да, из бор ни чла но ви из ре да су ди ја, Не ла Ку бу ро вић, ми ни-
стар прав де и Пе тар Пе тро вић, пред сед ник Од бо ра за пра во су ђе, др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву, од лу чу ју ћи о зах те ву за пре ста-
нак функ ци је Ми ро сла ву Ча та лин цу, су ди ји Пре кр шај ног су да у Но вом Са ду, на  сед ни ци  одр жа ној 18. ја ну а ра 2017. го ди не, до нео је 

ОД  Л У  КУ

о пре стан ку су диј ске функ ци је

I
Ми ро сла ву Ча та лин цу, су ди ји Пре кр шај ног су да у Но вом Са ду, пре ста је су диј ска функ ци ја због трај ног гу бит ка рад не спо соб но сти 

за оба вља ње су диј ске функ ци је, да ном прав но сна жно сти ове од лу ке.
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II

Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 
Ср би је”.

Број 119-01-12/2017-01
У Бе о гра ду, 18. ја ну а ра 2017. го ди не
Пред сед ник Ви со ког са ве та суд ства,

Дра го мир Ми ло је вић, с.р.

401
На осно ву чла на 13. али не ја 28. За ко на о Ви со ком са ве ту суд-

ства („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15), 
чла на 86. став 4, чла на 88, чла на 57. став 1. и став 4, а у ве зи са чла-
ном 68. За ко на о су ди ја ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08, 58/09, 
104/09, 101/10, 8/12, 121/12, 124/12, 101/13, 111/14, 117/14, 40/15, 
63/15, 106/15 и 63/16) и чла на 7. став 1. тач ка 5. По слов ни ка о ра ду 
Ви со ког са ве та суд ства („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 29/13 и 4/16), 

Ви со ки са вет суд ства у са ста ву: Дра го мир Ми ло је вић, пред сед-
ник Ви со ког са ве та суд ства, Бра ни сла ва Го ра ви ца, Ми ро љуб То мић, 
Са во Ђур ђић, Иван Јо ви чић, Ма ти ја Ра до ји чић, Сла ви ца Ми ло ше-
вић Га зи во да, из бор ни чла но ви из ре да су ди ја, Не ла Ку бу ро вић, ми-
ни стар прав де и Пе тар Пе тро вић, пред сед ник Од бо ра за пра во су ђе, 
др жав ну упра ву и ло кал ну са мо у пра ву, од лу чу ју ћи о зах те ву за пре-
ста нак функ ци је Ива ни Вељ ко вић, су ди ји по рот ни ку Основ ног су да 
у Кру шев цу, на  сед ни ци  одр жа ној 31. ја ну а ра 2017. го ди не, до нео је 

ОД  ЛУ  КУ

о пре стан ку функ ци је су ди је по рот ни ка
I

Пре ста је функ ци ја Ива ни Вељ ко вић, су ди ји по рот ни ку Основ-
ног су да у Кру шев цу, да ном до но ше ња од лу ке.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.
Број 740-03-2/2017-01

У Бе о гра ду, 31. ја ну а ра 2017. го ди не
Пред сед ник Ви со ког са ве та суд ства,

Дра го мир Ми ло је вић, с.р.

402
На осно ву чла на 75. став 4. За ко на о јав ном ту жи ла штву 

(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. за-
кон, 101/11, 38/12 – од лу ка УС, 121/12, 101/13, 111/14 – од лу ка УС, 
117/14, 106/15 и 63/16 – од лу ка УС) и чла на 13. став 1. али не ја че-
твр та За ко на о Др жав ном ве ћу ту жи ла ца („Слу жбе ни гла сник РС”, 
бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15),  

Др жав но ве ће ту жи ла ца, на сед ни ци одр жа ној 2. фе бру а ра 
2017. го ди не до не ло је  

ОД  ЛУ  КУ

о из бо ру за ме ни ка јав ног ту жи о ца
I

За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Ви шем јав ном ту жи ла штву у 
Бе о гра ду би ра ју се:

1. Ага то но вић Ива на, за ме ник јав ног ту жи о ца у Дру гом 
основ ном јав ном ту жи ла штву у Бе о гра ду,

2. Бо ро вић Ана, за ме ник јав ног ту жи о ца у Пр вом основ ном 
јав ном ту жи ла штву у Бе о гра ду,

3. Ђу рић Са ња, за ме ник јав ног у Пр вом основ ном јав ном ту-
жи ла штву у Бе о гра ду,

4. Зо рић Си ни ша, за ме ник јав ног ту жи о ца у Тре ћем основ-
ном јав ном ту жи ла штву у Бе о гра ду.

За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Ви шем јав ном ту жи ла штву у 
Зре ња ни ну би ра се:

1. Цвет ко вић Су за на, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основ ном 
јав ном ту жи ла штву у Зре ња ни ну.

За за ме ни ка јав ног ту жи о ца у Ви шем јав ном ту жи ла штву у 
Сом бо ру би ра се:

1. Об ра до вић Љу би ца, за ме ник јав ног ту жи о ца у Основ ном 
јав ном ту жи ла штву у Сом бо ру.

A број 50/17
У Бе о гра ду, 2. фе бру а ра 2017. го ди не
Пред сед ник Др жав ног ве ћа ту жи ла ца,

За гор ка До ло вац, с.р.

403
На осно ву чла на 87. став 1, члана 88. став 2. и члана 97. ст. 

3. и 5. За ко на о јав ном ту жи ла штву („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 
116/08, 104/09, 101/10, 78/11 – др. за кон, 101/11, 38/12 – од лу ка 
УС, 121/12, 101/13, 111/14 – од лу ка УС, 117/14, 106/15 и 63/16 – 
од лу ка УС), и чла на 13. став 1. али не ја пе та За ко на о Др жав ном 
ве ћу ту жи ла ца („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 
и 106/15), на сед ни ци одр жа ној 2. фе бру а ра 2017. го ди не,

Др жав но ве ће ту жи ла ца до не ло је

ОД  ЛУ  КУ

I
Ди а ни Дра го вић, за ме ни ку јав ног ту жи о ца у Основ ном јав ном 

ту жи ла штву у Шап цу, 7. фе бру а ра 2017. го ди не, пре ста је функ ци ја 
на лич ни зах тев.

II
Ову од лу ку об ја ви ти у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке 

Ср би је”.

A број 50/17
У Бе о гра ду, 2. фе бру а ра 2017. го ди не
Пред сед ник Др жав ног ве ћа ту жи ла ца,

За гор ка До ло вац, с.р.
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404
На осно ву чла на 47. став 1. и чла на 48. став 3. За ко на о здрав-

стве ном оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 109/05  – 
ис прав ка, 57/11, 110/12  – УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14  – УС, 
106/15 и 10/16  – др. за кон),

Управ ни од бор Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра-
ње, на сед ни ци одр жа ној 27. де цем бра 2016. го ди не, до нео је

П РА  В И Л  Н И К

о са др жа ју и оби му пра ва на здрав стве ну за шти ту из 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња и о пар ти ци па ци ји 

за 2017. го ди ну

I. ОСНОВ НЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 1.
Овим пра вил ни ком уре ђу је се са др жај и обим пра ва на здрав-

стве ну за шти ту из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња из За ко на 
о здрав стве ном оси гу ра њу („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 107/05, 
109/05  – ис прав ка, 57/11, 110/12  – УС, 119/12, 99/14, 123/14, 126/14 
 – УС, 106/15 и 10/16  – др. за кон), (у да љем тек сту: За кон), за по-
је ди не вр сте здрав стве них услу га и по је ди не вр сте бо ле сти, про-
це нат пла ћа ња из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња до 
пу ног из но са це не здрав стве не услу ге, као и про це нат пла ћа ња 
оси гу ра ног ли ца у 2017. го ди ни.

Овим пра вил ни ком уре ђу је се на чин и по сту пак на пла ћи ва ња 
пар ти ци па ци је, пре ста нак пла ћа ња пар ти ци па ци је у то ку ка лен-
дар ске го ди не као и по вра ћај сред ста ва упла ће них из над нај ви шег 
го ди шњег из но са, од но сно нај ви шег из но са пар ти ци па ци је по од-
ре ђе ној вр сти здрав стве не услу ге у 2017. го ди ни.

Члан 2.
Под са др жа јем здрав стве не за шти те, у сми слу овог пра вил-

ни ка, под ра зу ме ва ју се по ступ ци и ме то ди ди јаг но сти ке, ле че ња 
и ре ха би ли та ци је ра ди спре ча ва ња, су зби ја ња, ра ног от кри ва ња и 
ле че ња бо ле сти, по вре да и дру гих по ре ме ћа ја здра вља, а ко ји су 
об у хва ће ни оба ве зним здрав стве ним оси гу ра њем.

Члан 3.
Под оби мом здрав стве не за шти те, у сми слу овог пра вил ни ка, 

под ра зу ме ва се број и ду жи на тра ја ња по сту па ка и ме то да ди јаг но-
сти ке, ле че ња и ре ха би ли та ци је, као и дру ге ве ли чи не ко ји ма се мо же 
из ра зи ти обим по је ди них са др жа ја здрав стве не за шти те (си сте мат ско 
пру жа ње здрав стве них услу га у од ре ђе ном вре мен ском пе ри о ду и 
др.), а ко ји чи не са др жај пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња.

Члан 4.
Здрав стве ну за шти ту утвр ђе ну овим пра вил ни ком оси гу ра но 

ли це оства ру је код да ва о ца здрав стве них услу га у скла ду са оп-
штим ак том Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње (у да-
љем тек сту: Ре пу блич ки фонд) ко јим се бли же уре ђу је на чин и по-
сту пак оства ри ва ња пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња.

За од ре ђе не вр сте здрав стве них услу га ко је се обез бе ђу ју 
из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња и ко је ни су хит-
не мо же се утвр ди ти ре до след ко ри шће ња, у за ви сно сти од ме ди-
цин ских ин ди ка ци ја и здрав стве ног ста ња оси гу ра ног ли ца, као и 
да ту ма ја вља ња здрав стве ној уста но ви, с тим да вре ме че ка ња не 
мо же да бу де та кво да угро зи здра вље или жи вот оси гу ра ног ли ца 
(у да љем тек сту: ли ста че ка ња).

Члан 5.
Са др жај и обим пра ва на здрав стве ну за шти ту из оба ве зног 

здрав стве ног оси гу ра ња, уре ђе ни овим пра вил ни ком, про це нат 
пла ћа ња из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња до пу ног 
из но са це не здрав стве не услу ге, као и фик сни из нос пар ти ци па ци-
је ускла ђен је са Пла ном здрав стве не за шти те из оба ве зног здрав-
стве ног оси гу ра ња за 2017. го ди ну и Фи нан сиј ским пла ном Ре пу-
блич ког фон да за 2017. го ди ну.

Члан 6.
Здрав стве на за шти та ко ја се уре ђу је овим пра вил ни ком спро-

во ди се у скла ду са по себ ним ре пу блич ким про гра ми ма здрав стве-
не за шти те ко ји се до но се у скла ду са за ко ном.

Члан 7.
Нов ча ни из нос до пу ног из но са це не здрав стве них услу га, 

као и нов ча ни из нос сред ста ва из Пра вил ни ка о Ли сти ле ко ва ко ји 
се про пи су ју и из да ју на те рет сред ста ва оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња (у да љем тек сту: Ли ста ле ко ва), од но сно из нос сред-
ста ва ко ји обез бе ђу је оси гу ра но ли це (у да љем тек сту: пар ти ци-
па ци ја) пла ћа оси гу ра но ли це ко је ко ри сти ту здрав стве ну услу гу, 
од но сно ле ко ве.

II. СА ДР ЖАЈ И ОБИМ ПРА ВА НА ЗДРАВ СТВЕ НУ ЗА ШТИ ТУ 

Члан 8.
Пра во на здрав стве ну за шти ту ко је се обез бе ђу је оба ве зним 

здрав стве ним оси гу ра њем об у хва та:
1) ме ре пре вен ци је и ра ног от кри ва ња бо ле сти;
2) пре гле де и ле че ње же на у ве зи са пла ни ра њем по ро ди це 

као и у то ку труд но ће, по ро ђа ја и ма те рин ства до 12 ме се ци на кон 
по ро ђа ја;

3) пре гле де и ле че ња у слу ча ју бо ле сти и по вре де;
4) пре гле де и ле че ње бо ле сти уста и зу ба;
5) ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју у слу ча ју бо ле сти и по вре де;
6) ле ко ве и ме ди цин ска сред ства;
7) про те зе, ор то зе и дру га по ма га ла за кре та ње, ста ја ње и се-

де ње, по ма га ла за вид, слух и го вор, сто ма то ло шке на док на де, као 
и дру га по ма га ла (у да љем тек сту: ме ди цин ско-тех нич ка по ма га ла).

1. Ме ре пре вен ци је и ра ног от кри ва ња бо ле сти

Члан 9.
Оси гу ра ном ли цу се, ра ди очу ва ња и уна пре ђе ња здра вља, 

спре ча ва ња, су зби ја ња и ра ног от кри ва ња бо ле сти и дру гих по ре-
ме ћа ја здра вља, обез бе ђу ју сле де ће ме ре:

1) здрав стве но вас пи та ње ко је се спро во ди ор га ни зо ва њем 
по себ них пре да ва ња или да ва ња са ве та од стра не здрав стве них 
рад ни ка у ве зи са за шти том, очу ва њем и уна пре ђе њем здра вља, 
сти ца њем зна ња и на ви ка о здра вом на чи ну жи во та, от кри ва њу и 
су зби ја њу фак то ра ри зи ка.

Здрав стве но вас пи та ње из ста ва 1. ове тач ке, спро во ди се на-
ро чи то у ве зи са бо ле сти ма за ви сно сти, ХИВ ин фек ци јом, ра ним 
от кри ва њем бо ле сти и ис хра ном кроз:

 – ин ди ви ду ал ни рад са ве то ва њем,
 – груп ни рад (рад у ма лој гру пи),
 – ак тив не ме то де уче ња (пре да ва ња, кре а тив не ра ди о ни це, 

де мон стра ци о не ве жбе, из ло жбе не еду ка ци је, кам по ви за де цу 
обо ле лу од ше ћер не бо ле сти, хе мо фи ли је, про гре сив них не у ро ми-
шић них бо ле сти и др.);

2) пре вен тив ни и оста ли пре гле ди де це до на вр ше них 18 го ди-
на жи во та, од но сно до кра ја про пи са ног сред њо школ ског, од но сно 
ви со ко школ ског обра зо ва ња, а нај ка сни је до на вр ше них 26 го ди на 
жи во та, же на у ве зи са труд но ћом и од ра слих осо ба у скла ду са ре-
пу блич ким про гра мом пре вен ци је и ра ног от кри ва ња бо ле сти од ве-
ћег со ци јал но  – ме ди цин ског зна ча ја, од но сно скри нинг про гра ма;

3) пре вен тив не сто ма то ло шке и про фи лак тич ке ме ре за пре вен-
ци ју бо ле сти уста и зу ба код труд ни ца и де це до на вр ше них 18 го-
ди на жи во та, до кра ја про пи са ног сред њо школ ског, од но сно ви со ко-
школ ског обра зо ва ња, а нај ка сни је до на вр ше них 26 го ди на жи во та;

4) здрав стве но вас пи та ње у ве зи са пла ни ра њем по ро ди це, 
пре вен ци јом не же ље не труд но ће, кон тра цеп ци јом и хи рур шком 
сте ри ли за ци јом, те сти ра њем на труд но ћу, ди јаг но сти ком и ле че-
њем сек су ал но пре но си вих бо ле сти и ХИВ ин фек ци је;

5) вак ци на ци ја, иму но про фи лак са и хе мо про фи лак са ко ја 
је оба ве зна пре ма ре пу блич ком про гра му иму ни за ци је ста нов ни-
штва про тив од ре ђе них за ра зних бо ле сти;

Д РУ Г И  Д РЖ А В Н И  О Р ГА Н И  И 
Д РЖ А В Н Е  О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е
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6) хи ги јен ско-епи де ми о ло шке и дру ге за ко ном пред ви ђе не 

ме ре и по ступ ке у ве зи са спре ча ва њем, от кри ва њем и ле че њем 
ХИВ ин фек ци је и дру гих за ра зних бо ле сти и спре ча ва њем њи хо-
вог ши ре ња.

2. Пре гле ди и ле че ње у ве зи са труд но ћом, по ро ђа јем  
и пост на тал ним пе ри о дом

Члан 10.
Же на ма у ве зи са пла ни ра њем по ро ди це, у труд но ћи, за вре-

ме по ро ђа ја и ма те рин ства до 12 ме се ци обез бе ђу ју се:
1) пре гле ди и ле че ње од стра не ги не ко ло га и ба би це ко ји се 

од но се на пла ни ра ње по ро ди це, труд но ћу (укљу чу ју ћи пре на тал-
ни пе ри од, по ро ђај и пост по ро ђај ни пе ри од), ста ња ко ја мо гу да 
иза зо ву ком пли ка ци ју труд но ће, као и пре кид труд но ће из ме ди-
цин ских раз ло га;

2) бол нич ко ле че ње ка да је ме ди цин ски нео п ход но и по ро ђај 
у здрав стве ној уста но ви;

3) па тро на жне по се те и по моћ по ро ди љи и ру тин ска не га но-
во ро ђен че та од стра не па тро на жне се стре;

4) ди јаг но сти ка и ле че ње сте ри ли те та.
Под пре гле дом у сми слу ста ва 1. тач ка 1) овог чла на под ра-

зу ме ва се и пре на тал но и ге нет ско те сти ра ње и дру ге пре вен тив не 
ме ре, у скла ду са ме ди цин ским стан дар ди ма.

Под ле че њем сте ри ли те та у сми слу ста ва 1. тач ка 4) овог 
чла на под ра зу ме ва ју се и три по ку ша ја ван те ле сног опло ђе ња код 
же на до на вр ше них 42 го ди не жи во та у мо мен ту за по чи ња ња по-
ступ ка ван те ле сног опло ђе ња, у скла ду са кри те ри ју ми ма од го ва-
ра ју ће ре пу блич ке струч не ко ми си је ко ју обра зу је ми ни стар над-
ле жан за по сло ве здра вља.

3. Пре гле ди и ле че ње у слу ча ју бо ле сти и по вре да
Члан 11.

Обо ле лом, од но сно по вре ђе ном оси гу ра ном ли цу, у за ви сно-
сти од ме ди цин ских ин ди ка ци ја и струч но-ме то до ло шких и док-
три нар них ста во ва, обез бе ђу ју се:

1) ука зи ва ње хит не ме ди цин ске по мо ћи на ме сту ме ди цин-
ске хит но сти или у здрав стве ној уста но ви, од но сно дру гом об ли ку 
здрав стве не слу жбе (у да љем тек сту: при ват на прак са);

2) хи тан са ни тет ски пре воз за бо ле сти или по вре де ко је су 
опа сне по жи вот оси гу ра ног ли ца.

Хи тан са ни тет ски пре воз об у хва та пре воз са ни тет ским во зи-
лом због бо ле сти или по вре де ко је су опа сне по жи вот оси гу ра ног 
ли ца до нај бли же здрав стве не уста но ве ко ја је оспо со бље на за на-
ста вак да љег ле че ња обо ле лог, од но сно по вре ђе ног;

3) са ни тет ски пре воз ко ји ни је хи тан, ка да је оправ дан и ме-
ди цин ски нео п хо дан. Са ни тет ски пре воз ко ји ни је хи тан об у хва та 
пре воз до здрав стве не уста но ве у ко јој се пру жа здрав стве на за-
шти та ко ја је оправ да на и ме ди цин ски нео п ход на, као и пре воз из 
здрав стве не уста но ве до ку ће оси гу ра ног ли ца.

Са ни тет ски пре воз ко ји ни је хи тан оправ дан је и ме ди цин ски 
нео п хо дан у слу ча ју да тран спорт би ло ко јим дру гим тран спорт-
ним сред ством мо же угро зи ти жи вот и здра вље оси гу ра ног ли ца.

У скла ду са овла шће њи ма ко ја има ју на осно ву За ко на, иза бра-
ни ле кар утвр ђу је по тре бу и из да је на лог за ко ри шће ње са ни тет ског 
во зи ла, а ле кар ска ко ми си ја до но си оце ну о по тре би ко ри шће ња са-
ни тет ског во зи ла, у скла ду са оп штим ак ти ма Ре пу блич ког фон да.

Са ни тет ски пре воз из ста ва 1. ове тач ке обез бе ђу је здрав стве-
на уста но ва у скла ду са од ред ба ма За ко на о здрав стве ној за шти ти, 
Уред бе о Пла ну мре же здрав стве них уста но ва и оп штег ак та Ре-
пу блич ког фон да ко јим се уре ђу је на чин и по сту пак оства ри ва ња 
пра ва из оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња;

4) пре гле ди и ле че ње у при мар ној здрав стве ној за шти ти као и 
у ку ћи оси гу ра ног ли ца, од стра не иза бра ног ле ка ра;

5) ам бу лант ни пре гле ди и ле че ње код спе ци ја ли сте и здрав-
стве ног са рад ни ка по упу ту иза бра ног ле ка ра;

6) ла бо ра то риј ска, ренд ген ска и дру га ди јаг но сти ка ко ја је 
пред ло же на од иза бра ног ле ка ра или ле ка ра спе ци ја ли сте, а ме ди-
цин ски је нео п ход на и оправ да на за ди јаг но сти ку и ле че ње бо ле-
сти или по вре де;

7) ста ци о нар но ле че ње ка да је оправ да но и ме ди цин ски нео-
п ход но, ко је об у хва та пре гле де и ле че ње од стра не ле ка ра спе ци-
ја ли сте, ме ди цин ску не гу, сме штај у за јед нич кој со би или со би 
ин тен зив не не ге и ис хра ну, од но сно спе ци фич ну ди је ту у ста ци о-
нар ној здрав стве ној уста но ви.

Ста ци о нар но ле че ње оправ да но је и ме ди цин ски нео п ход но 
ако по треб на здрав стве на за шти та (ди јаг но сти ка, ле че ње или ре-
ха би ли та ци ја) или њен део мо же ис кљу чи во да се пру жи у ста ци о-
нар ним здрав стве ним усло ви ма, од но сно ако се не мо же обез бе ди-
ти ам бу лант ним и кућ ним ле че њем.

Ли це ко је је у тер ми нал ној фа зи бо ле сти, не по крет но, од но-
сно по крет но уз по моћ дру гих ли ца, а ко ме је по треб но па ли ја-
тив но збри ња ва ње, има пра во на крат ко трај но бол нич ко ле че ње у 
сми слу про пи са ко ји ма је уре ђе на здрав стве на за шти та, ра ди при-
ме не симп то мат ске те ра пи је и здрав стве не не ге оси гу ра ног ли ца;

8) пра во на пра ти о ца оси гу ра ном ли цу до на вр ше них 15 го-
ди на жи во та, као и ста ри јем ли цу ко је је те же те ле сно или ду шев-
но оме те но у раз во ју, од но сно ли цу код ко га је у то ку жи во та због 
обо ље ња или по вре де до шло до гу бит ка по је ди них те ле сних или 
пси хич ких функ ци ја због че га то ли це ни је у мо гућ но сти да са-
мо стал но оба вља ак тив но сти сва ко днев ног жи во та, укљу чу ју ћи 
сле па, сла бо ви да, као и глу ва ли ца, за вре ме ста ци о нар ног ле че ња 
и ме ди цин ске ре ха би ли та ци је, а да је то ме ди цин ски нео п ход но, 
осим ако за ко ном ни је дру га чи је од ре ђе но.

Пра во на пра ти о ца из ста ва 1. ове тач ке це ни ле кар ска ко ми-
си ја фи ли ја ле. 

Пра во на пра ти о ца за вре ме пу то ва ња или за вре ме пу то ва ња 
и бо рав ка у дру гом ме сту обез бе ђу је се оси гу ра ном ли цу мла ђем 
од 18 го ди на жи во та, од но сно ста ри јем ли цу ко је је те же те ле сно 
или ду шев но оме те но у раз во ју, од но сно ли цу код ко га је у то ку 
жи во та због обо ље ња или по вре де до шло до гу бит ка по је ди них 
те ле сних или пси хич ких функ ци ја због че га то ли це ни је у мо-
гућ но сти да са мо стал но оба вља ак тив но сти сва ко днев ног жи во та, 
укљу чу ју ћи сле па, сла бо ви да, као и глу ва ли ца;

9) кућ но ле че ње ко је је оправ да но и ме ди цин ски нео п ход но и 
па ли ја тив но збри ња ва ње.

Кућ но ле че ње је оправ да но и ме ди цин ски нео п ход но у слу-
ча ју ка да је од стра не иза бра ног ле ка ра или ле ка ра спе ци ја ли сте 
ин ди ко ва на при ме на па рен те рал них ле ко ва, ме ди цин ских и ре ха-
би ли та ци о них про це ду ра ко је здрав стве ни рад ник мо же да пру жи 
у кућ ним усло ви ма оси гу ра ном ли цу ко је је не по крет но или ли цу 
чи је кре та ње зах те ва по моћ дру гог ли ца.

Кућ но ле че ње се спро во ди и као на ста вак ста ци о нар ног ле че ња.
Па ли ја тив но збри ња ва ње је све о бу хват на и кон ти ну и ра на бри-

га о оси гу ра ном ли цу обо ле лом од ма лиг них ту мо ра, бо ле сти ср ца 
и крв них су до ва, ди ја бе те са, оп струк тив не бо ле сти плу ћа, бо ле сти 
HIV/AIDS, по сле ди ца са о бра ћај не не сре ће и тра у ма ти зма у тер ми-
нал ном ста ди ју му бо ле сти. Циљ па ли ја тив ног збри ња ва ња оси гу ра-
ног ли ца је ма ње пат ње, ви ше до сто јан ства и бо љи ква ли тет жи во та.

4. Пре гле ди и ле че ње бо ле сти уста и зу ба
Члан 12.

Оси гу ра ном ли цу обез бе ђу ју се пре гле ди и ле че ња бо ле сти 
уста и зу ба у ам бу лант но-по ли кли нич ким и ста ци о нар ним усло ви-
ма, и то нај ма ње:

1) пре гле ди и ле че ње бо ле сти уста и зу ба код де це до на вр ше-
них 18 го ди на жи во та, од но сно до кра ја про пи са ног сред њо школ-
ског (укљу чу ју ћи по крет ни ор то дон ски апа рат и сто ма то ло шке на-
док на де у скла ду са оп штим ак том Ре пу блич ког фон да ко јим се 
уре ђу ју ме ди цин ско-тех нич ка по ма га ла), од но сно ви со ко школ ског 
обра зо ва ња, а нај ка сни је до на вр ше них 26 го ди на жи во та, као и 
ли ца ста ри јих од 18 го ди на ко ја су те шко те ле сно или ду шев но 
оме те на у раз во ју, као и ли ца са те жим уро ђе ним или сте че ним де-
фор ми те том ли ца и ви ли ца;

2) пре гле ди и ле че ње бо ле сти уста и зу ба, из у зев про тет ског збри-
ња ва ња, код же на у ве зи са труд но ћом и 12 ме се ци по сле по ро ђа ја;

3) ука зи ва ње хит не сто ма то ло шке здрав стве не за шти те за од-
ра сле;

4) пре гле ди и ле че ње бо ле сти уста и зу ба, из у зев про тет ског 
збри ња ва ња, пре тран сплан та ци је ор га на и тки ва, од но сно опе ра-
ци ја на ср цу;

5) пре гле ди и ле че ње бо ле сти уста и зу ба у окви ру пре о пе ра-
тив ног и по сто пе ра тив ног трет ма на ма лиг них бо ле сти мак си ло фа-
ци јал ног пре де ла;

6) ур гент ни сто ма то ло шки и хи рур шки пре гле ди и ле че ње 
по вре да зу ба и ко сти ју ли ца, укљу чу ју ћи при мар ну ре кон струк ци-
ју осте о син тет ским ма те ри ја лом;

7) из ра да акри лат не то тал не и суб то тал не про те зе код осо ба 
ста ри јих од 65 го ди на жи во та;
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8) нео п хо дан сто ма то ло шки трет ман, укљу чу ју ћи и фик сне 
ор то дон ске апа ра те у окви ру пре о пе ра тив ног и по сто пе ра тив ног 
трет ма на код осо ба са уро ђе ним и сте че ним те жим де фор ми те том 
ли ца и ви ли це;

9) из ра да про тет ских на док на да ли ца и ви ли це (ин тра о рал не 
по стре сек ци о не про те зе и про те зе ли ца) у окви ру пост ту мор ске 
ре ха би ли та ци је и ре кон струк ци је укљу чу ју ћи и им план та те за њи-
хо во учвр шћи ва ње;

10) пре гле ди и ле че ње бо ле сти уста и зу ба код ли ца код ко јих 
је у то ку жи во та због обо ље ња или по вре де до шло до гу бит ка по-
је ди них те ле сних или пси хич ких функ ци ја због че га ни су у мо гућ-
но сти да са мо стал но оба вља ју ак тив но сти сва ко днев ног жи во та.

Сма тра се да оси гу ра но ли це ни је у мо гућ но сти да са мо стал но 
оба вља ак тив но сти сва ко днев ног жи во та из ста ва 1. ове тач ке уко-
ли ко је оства ри ло пра во на на кна ду за ту ђу не гу и по моћ по про пи-
си ма о пен зиј ском и ин ва лид ском оси гу ра њу и со ци јал ној за шти ти.

11) пре гле ди и ле че ње бо ле сти уста и зу ба оси гу ра ни ка из 
чла на 22. За ко на. 

Ли ци ма из ста ва 1. тач. 10) и 11) овог чла на обез бе ђу је се пра-
во на пре глед и ле че ње бо ле сти уста и зу ба ако су при хо ди оси гу ра-
ног ли ца ис под цен зу са утвр ђе ног ак том из чла на 22. став 2. За ко на.

5. Ме ди цин ска ре ха би ли та ци ја у слу ча ју бо ле сти и по вре де

Члан 13.
Оси гу ра ном ли цу обез бе ђу је се ме ди цин ска ре ха би ли та ци ја 

ра ди по бољ ша ња или вра ћа ња из гу бље не или оште ће не функ ци је 
те ла као по сле ди це акут не бо ле сти или по вре де, по гор ша ња хро-
нич не бо ле сти, ме ди цин ске ин тер вен ци је, кон ге ни тал не ано ма ли-
је или раз вој ног по ре ме ћа ја.

Ме ди цин ском ре ха би ли та ци јом обез бе ђу је се утвр ђи ва ње, 
при ме на и ева лу а ци ја ре ха би ли та ци о них по сту па ка ко ји об у хва та-
ју ки не зи те ра пи ју и све ви до ве фи зи кал не, оку па ци о не те ра пи је и 
те ра пи је гла са и го во ра, као и од ре ђе не вр сте ме ди цин ско-тех нич-
ких по ма га ла, на ме шта ње, при ме ну и обу ку за упо тре бу тог по ма-
га ла код оси гу ра ног ли ца.

Оку па ци о ном те ра пи јом се оси гу ра ном ли цу обез бе ђу ју по-
ступ ци ме ди цин ске ре ха би ли та ци је по сле бо ле сти и по вре де ко ји 
има ју за циљ да се оси гу ра но ли це оспо со би за са мо стал ну бри гу 
о се би, од но сно да уна пре ди функ ци о ни са ње у оста лим ак тив но-
сти ма сва ко днев ног жи во та.

Ре ха би ли та ци јом гла са и го во ра оси гу ра ном ли цу обез бе ђу-
ју се ме ди цин ски по ступ ци уз упо тре бу од го ва ра ју ћих по ма га ла 
ко ја су нео п ход на за ди јаг но зу и трет ман бо ле сти и по вре да или 
кон ге ни тал не ано ма ли је ко је за по сле ди цу има ју по ре ме ћај гла са и 
го во ра ко ји оне мо гу ћа ва ко му ни ка ци ју оси гу ра ног ли ца, од но сно 
по ре ме ћај гу та ња ко ји је по сле ди ца бо ле сти или по вре де.

Фи зи кал ном те ра пи јом обез бе ђу је се утвр ђи ва ње, при ме на и 
ева лу а ци ја свих од го ва ра ју ћих аге на са, укљу чу ју ћи при род ни ле-
ко ви ти фак тор у трет ма ну по вре ђе ног и обо ле лог оси гу ра ног ли ца.

Оси гу ра ном ли цу обез бе ђу је се ме ди цин ска ре ха би ли та ци-
ја у ам бу лант но-по ли кли нич ким и бол нич ким усло ви ма ка да је 
оправ да на и нео п ход на за трет ман ста ња оси гу ра ног ли ца.

Оси гу ра ном ли цу се ре ха би ли та ци јом у ста ци о нар ним здрав-
стве ним уста но ва ма (ра на ре ха би ли та ци ја) обез бе ђу је спро во ђе ње 
ин тен зив ног про гра ма ре ха би ли та ци је за ко ји је нео п хо дан мул ти-
ди сци пли нар ни тим ски рад, у окви ру основ ног ме ди цин ског трет-
ма на, ра ди по бољ ша ња здрав стве ног ста ња и от кла ња ња функ ци-
о нал них смет њи.

Оси гу ра ном ли цу обез бе ђу је се ре ха би ли та ци ја у ста ци о нар-
ним здрав стве ним уста но ва ма спе ци ја ли зо ва ним за ре ха би ли та-
ци ју (про ду же на ре ха би ли та ци ја) као кон ти ну и ра ни про ду же так 
ле че ња и ре ха би ли та ци је у окви ру ин ди ка ци о ног под руч ја ка да се 
функ ци о нал не смет ње не мо гу убла жи ти или от кло ни ти са под јед-
на ком ефи ка сно шћу у ам бу лант но-по ли кли нич ким усло ви ма и у 
окви ру бол нич ког ле че ња основ не бо ле сти.

Пра во на пра ти о ца за вре ме ре ха би ли та ци је у ста ци о нар ним 
здрав стве ним уста но ва ма обез бе ђу је се оси гу ра ном ли цу до на вр-
ше них 15 го ди на жи во та, као и ста ри јем ли цу ко је је те же те ле сно 
или ду шев но оме те но у раз во ју, од но сно ли цу код ко га је у то ку 
жи во та због обо ље ња или по вре де до шло до гу бит ка по је ди них 
те ле сних или пси хич ких функ ци ја због че га то ли це ни је у мо-
гућ но сти да са мо стал но оба вља ак тив но сти сва ко днев ног жи во та, 
укљу чу ју ћи сле па, сла бо ви да, као и глу ва ли ца.

Оси гу ра ном ли цу обез бе ђу је се, као об лик про ду же не ре ха-
би ли та ци је, и пре вен ци ја по гор ша ња, од но сно на стан ка ком пли ка-
ци ја од ре ђе не хро нич не бо ле сти за ин ди ка ци је утвр ђе не оп штим 
ак том Ре пу блич ког фон да ко јим се уре ђу је ме ди цин ска ре ха би ли-
та ци ја у ста ци о нар ним здрав стве ним уста но ва ма спе ци ја ли зо ва-
ним за ре ха би ли та ци ју.

Пра во на ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју у слу ча ју по вре де и бо-
ле сти, оси гу ра но ли це оства ру је у скла ду са оп штим ак том Ре пу-
блич ког фон да ко јим се утвр ђу ју вр сте ин ди ка ци ја за ко ри шће ње 
ме ди цин ске ре ха би ли та ци је, ду жи на тра ја ња ре ха би ли та ци је, на-
чин и по сту пак оства ри ва ња ре ха би ли та ци је и упу ћи ва ња на ре-
ха би ли та ци ју.

6. Ле ко ви и ме ди цин ска сред ства

Члан 14.
Пра во на ле ко ве и ме ди цин ска сред ства об у хва та:
1) пра во на ле ко ве са Ли сте ле ко ва ко ји се про пи су ју на ле-

кар ски ре цепт или из да ју на на лог на те рет сред ста ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња, у скла ду са оп штим ак том Ре пу блич ког 
фон да ко јим се уре ђу је Ли ста ле ко ва;

2) пра во на ме ди цин ска сред ства ко ја се обез бе ђу ју из сред-
ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, од но сно ко ја се про пи су-
ју на на лог или се угра ђу ју у ор га ни зам оси гу ра ног ли ца у скла ду 
са оп штим ак том Ре пу блич ког фон да ко јим се уре ђу ју вр сте и стан-
дард ме ди цин ских сред ста ва ко ја се угра ђу ју у људ ски ор га ни зам.

Лек из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на про пи су је се оси гу ра ном 
ли цу у ко ли чи ни ко ја је нео п ход на до на ред не кон тро ле, али за пе-
ри од ко ји ни је ду жи од пет да на код акут них обо ље ња и ста ња.

Лек из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на про пи су је се оси гу ра ном 
ли цу, у ко ли чи ни ко ја је нео п ход на за пе ри од ко ји ни је ду жи од 30 
да на код хро нич них обо ље ња.

Из у зет но од ста ва 3. овог чла на, оси гу ра ном ли цу са хро нич-
ним обо ље њем и те ра пи јом ле ком истог ин тер на ци о нал ног не за-
шти ће ног на зи ва, ко ја у пе ри о ду од го ди ну да на пре про пи си ва ња 
ле ка ни је ме ња на, лек из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на мо же да се 
про пи ше у ко ли чи ни ко ја је нео п ход на за пе ри од ко ји ни је ду жи 
од 60 да на.

Ле ко ви ко ји са др же опој не дро ге или пси хо троп не суп стан це, 
ле ко ви ко ји се ко ри сте у ле че њу ХИВ-а, ле ко ви из гру пе ан ти не-
о пла сти ка и иму но мо ду ла то ра, као и ле ко ви под по себ ним ре жи-
мом из да ва ња (Ли ста Ц) мо гу се про пи си ва ти за пе ри од ко ји ни је 
ду жи од 30 да на.

Члан 15. 
Из у зет но од чла на 14. ста ва 1. тач ка 1) овог пра вил ни ка, оси-

гу ра ном ли цу обез бе ђу је се и лек ко ји ни је на Ли сти ле ко ва и то:
 – лек за ко ји је из да та до зво ла за ста вља ње у про мет у Ре пу-

бли ци Ср би ји  – са мо за ме ди цин ске ин ди ка ци је утвр ђе не до зво-
лом за ста вља ње ле ка у про мет, 

 – лек за ко ји ни је из да та до зво ла за ста вља ње у про мет у Ре-
пу бли ци Ср би ји  – са мо за ме ди цин ске ин ди ка ци је утвр ђе не у до-
зво ли за ста вља ње у про мет у зе мља ма Европ ске уни је, од но сно 
у зе мља ма ко је има ју исте или слич не зах те ве у по гле ду из да ва ња 
до зво ле за лек као у зе мља ма Европ ске уни је.

Оси гу ра ном ли цу, лек из ста ва 1. овог чла на, уво ди у те ра пи-
ју и обез бе ђу је здрав стве на уста но ва тер ци јар ног или се кун дар ног 
ни воа здрав стве не за шти те, на осно ву ми шље ња три ле ка ра од го-
ва ра ју ће спе ци јал но сти здрав стве не уста но ве тер ци јар ног или се-
кун дар ног ни воа здрав стве не за шти те да је лек нео п хо дан и да не 
по сто ји од го ва ра ју ћи лек на Ли сти ле ко ва по ин тер на ци о нал ном 
не за шти ће ном име ну ле ка, од но сно по од го ва ра ју ћем фар ма це ут-
ском об ли ку или ја чи ни, а да су ис цр пље не све дру ге те ра пиј ске 
мо гућ но сти ле че ња. 

Ми шље ње три ле ка ра спе ци ја ли сте из ста ва 2. овог чла на 
оба ве зно пот пи су је и ди рек тор здрав стве не уста но ве тер ци јар ног 
или се кун дар ног ни воа здрав стве не за шти те ко ја обез бе ђу је лек, 
од но сно ли це ко је он овла сти.

Здрав стве на уста но ва тер ци јар ног или се кун дар ног ни воа ко-
ја је уве ла лек у те ра пи ју, у оба ве зи је да оси гу ра ном ли цу обез бе-
ди лек из ста ва 1. овог чла на за све вре ме при ме не те ра пи је, као и 
да пра ти те ра пиј ски ефе кат ње го ве при ме не у то ку:

 – ста ци о нар ног лечења;
 – ле че ња у днев ној бол ни ци;
 – ам бу лант но-по ли кли нич ког ле че ња.
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Члан 16.

Здрав стве на уста но ва тер ци јар ног ни воа у ко јој се ле чи оси-
гу ра но ли це обо ле ло од рет кe уро ђе не бо ле сти ме та бо ли зма, обез-
бе ђу је оси гу ра ном ли цу и ле ко ве за ле че ње те бо ле сти ко ји се не 
на ла зе у Ли сти ле ко ва, а ко ји пред ста вља ју ен зим ску суп сти ту ци-
о ну те ра пи ју и има ју ви сок сте пен ефи ка сно сти у ле че њу, у скла ду 
са чла ном 15. став 1. овог пра вил ни ка.

Здрав стве на уста но ва тер ци јар ног ни воа у ко јој се ле че оси гу-
ра на ли ца обо ле ла од рет ких ту мо ра свих ло ка ли за ци ја (на след ни и 
не на след ни), обез бе ђу је оси гу ра ним ли ци ма и ле ко ве за ле че ње тих 
бо ле сти ко ји се не на ла зе у Ли сти ле ко ва и има ју ви сок сте пен ефи-
ка сно сти у ле че њу, у скла ду са чла ном 15. став 1. овог пра вил ни ка.

Здрав стве не уста но ве тер ци јар ног ни воа, обез бе ђу ју оси гу-
ра ним ли ци ма ле ко ве из ст. 1. и 2. овог чла на на осно ву од лу ке 
Ко ми си је Ре пу блич ког фон да за ле че ње уро ђе них бо ле сти ме та бо-
ли зма (у да љем тек сту: Ко ми си ја).

Ко ми си ја из ста ва 3. овог чла на до но си од лу ку о упо тре би 
ле ко ва из ст. 1. и 2. на пред лог три ле ка ра спе ци ја ли сте здрав стве-
не уста но ве тер ци јар ног ни воа у ко јој се ле чи оси гу ра но ли це обо-
ле ло од рет ке уро ђе не бо ле сти ме та бо ли зма, од но сно оси гу ра на 
ли ца обо ле ла од рет ких ту мо ра свих ло ка ли за ци ја, по је ди нач но за 
сва ко оси гу ра но ли це.

Из у зет но ле ко ве из ст. 1. и 2. овог чла на, оси гу ра ном ли цу 
обез бе ђу је и здрав стве на уста но ва се кун дар ног ни воа као на ста вак 
те ра пи је за по че те у здрав стве ној уста но ви тер ци јар ног ни воа, на 
осно ву од лу ке Ко ми си је из ста ва 3. овог чла на, ако је те ра пи ја на 
тај на чин до ступ ни ја оси гу ра ном ли цу.

Члан 17.
Оси гу ра ном ли цу код ко га је из вр ше на тран сплан та ци ја у 

ино стран ству у скла ду са оп штим ак том Ре пу блич ког фон да ко јим 
се уре ђу је упу ћи ва ње на ле че ње у ино стран ство, обез бе ђу је се лек 
и за ин ди ка ци ју ко ја ни је са др жа на у до зво ли за ста вља ње у про-
мет у Ре пу бли ци Ср би ји, али је са др жа на у до зво ли за ста вља ње 
ле ка у про мет у зе мља ма Европ ске уни је, од но сно у зе мља ма ко је 
има ју исте или слич не зах те ве у по гле ду из да ва ња до зво ле за лек 
као у зе мља ма Европ ске уни је.

Лек из ста ва 1. овог чла на обез бе ђу је здрав стве на уста но ва 
тер ци јар ног или се кун дар ног ни воа здрав стве не за шти те, као на ста-
вак за по че те иму но су пре сив не те ра пи је, на осно ву ми шље ња три 
ле ка ра од го ва ра ју ће спе ци јал но сти здрав стве не уста но ве тер ци јар-
ног или се кун дар ног ни воа здрав стве не за шти те да је лек нео п хо дан 
и да не по сто ји од го ва ра ју ћи лек на Ли сти ле ко ва по ин тер на ци о-
нал ном не за шти ће ном име ну ле ка, од но сно за шти ће ном име ну ле-
ка, а да су ис цр пље не све дру ге те ра пиј ске мо гућ но сти ле че ња.

Ми шље ње три ле ка ра спе ци ја ли сте из ста ва 2. овог чла на 
оба ве зно пот пи су је и ди рек тор здрав стве не уста но ве тер ци јар ног 
или се кун дар ног ни воа здрав стве не за шти те ко ја обез бе ђу је лек, 
од но сно ли це ко је он овла сти.

Члан 18.
За здрав стве ну за шти ту оси гу ра них ли ца на те рет сред ста ва 

оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња обез бе ђу ју се ме ди цин ски га-
со ви и то:

 – ако је из да та до зво ла за ста вља ње у про мет у Ре пу бли ци 
Ср би ји  – са мо за ме ди цин ске ин ди ка ци је утвр ђе не до зво лом за 
ста вља ње ме ди цин ског га са у про мет, или

 – ако ни је из да та до зво ла за ста вља ње у про мет у Ре пу бли ци 
Ср би ји  – са мо за ме ди цин ске ин ди ка ци је утвр ђе не у до зво ли за 
ста вља ње у про мет у зе мља ма Европ ске уни је, од но сно у зе мља ма 
ко је има ју исте или слич не зах те ве у по гле ду из да ва ња до зво ле за 
ме ди цин ски гас као у зе мља ма Европ ске уни је.

7. Ме ди цин ско-тех нич ка по ма га ла

Члан 19.
Оси гу ра ном ли цу обез бе ђу ју се ме ди цин ско-тех нич ка по ма-

га ла ко ја слу же за функ ци о нал ну и естет ску за ме ну из гу бље них 
де ло ва те ла, од но сно за омо гу ћа ва ње ослон ца, спре ча ва ње на-
стан ка де фор ми те та и ко ри го ва ње по сто је ћих де фор ми те та, као и 
олак ша ва ње вр ше ња основ них жи вот них функ ци ја.

Оси гу ра ном ли цу обез бе ђу ју се ме ди цин ско-тех нич ка по ма га-
ла по треб на за ле че ње и ре ха би ли та ци ју ко ја омо гу ћа ва ју по бољ ша-
ње основ них жи вот них функ ци ја, омо гу ћа ва ју са мо ста лан жи вот, 
омо гу ћа ва ју са вла да ва ње пре пре ка у сре ди ни и спре ча ва ју су штин-
ско по гор ша ње здрав стве ног ста ња или смрт оси гу ра ног ли ца.

Пра во на ме ди цин ско-тех нич ка по ма га ла, оси гу ра но ли це оства-
ру је у скла ду са оп штим ак том Ре пу блич ког фон да ко јим се утвр ђу ју 
вр сте ме ди цин ско –тех нич ких по ма га ла и ин ди ка ци је за њи хо во ко ри-
шће ње, стан дар ди ма те ри ја ла од ко јих се из ра ђу ју, ро ко ви тра ја ња, од-
но сно на бав ке, одр жа ва ње и њи хо во за на вља ње, као и на чин и по сту-
пак оства ри ва ња пра ва на ме ди цин ско-тех нич ка по ма га ла.

Члан 20.
Са др жај и обим пре вен тив них ме ра у обла сти здрав стве не 

за шти те, пре вен тив них ме ра у обла сти при мар не сто ма то ло шке 
здрав стве не за шти те, пре вен тив них ме ра у обла сти здрав стве не за-
шти те ко је се спро во де ван здрав стве не уста но ве и пре вен тив них 
ме ра у обла сти сто ма то ло шке здрав стве не за шти те ко је се спро во де 
у пред школ ским, школ ским и ви со ко школ ским уста но ва ма, са др-
жај и обим здрав стве не за шти те у хит ним ме ди цин ским ста њи ма у 
обла сти при мар не здрав стве не за шти те и пре гле ди и ле че ње бо ле-
сти уста и зу ба, ко ји су уре ђе ни овим пра вил ни ком (Та бе ла од I до 
VI), од штам па ни су уз овај пра вил ник и чи не ње гов са став ни део.

III. ЗДРАВ СТВЕ НА ЗА ШТИ ТА КО ЈА СЕ ОБЕЗ БЕ ЂУ ЈЕ ИЗ 
СРЕД СТА ВА ОБА ВЕ ЗНОГ ЗДРАВ СТВЕ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА УЗ 

ПЛА ЋА ЊЕ ПАР ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈЕ

Члан 21.
Здрав стве на за шти та ко ја се обез бе ђу је из сред ста ва оба ве-

зног здрав стве ног оси гу ра ња уз пла ћа ње пар ти ци па ци је, об у хва та:

1) ста ци о нар но ле че ње  – по бол нич ком 
да ну

50 ди на ра

2) ре ха би ли та ци ју у ста ци о нар ној
здравственој установи  – по болничком 
дану 

50 динара

3) пре глед и ле че ње од стра не
иза бра ног ле ка ра и ле ка ра
специјалисте  – по прегледу (осим 
превентивног прегледа)

50 динара

4) крат ка по се та иза бра ном ле ка ру 50 ди на ра
5) све ла бо ра то риј ске услу ге  – по упу ту

(укљу чу ју ћи ми кро би о ло ги ју,
па ра зи то ло ги ју, хи сто па то ло ги ју и
цитологију) (осим у случају превенти-
вног прегледа)

50 динара

6) ренд ген ски пре глед и сни ма ње
 – по упуту

50 динара

7) пре глед на ул тра звуч ном апа ра ту
 – по упуту

100 динара

8) Пре глед  – по упу ту:
 – на ске не ру и осте о ден зи то ме тру
 – на ПЕТ ске не ру (по зи трон ска еми си-
о на то мо гра фи ја),
 – на магнетној резонанци

300 ди на ра
900 ди на ра

600 динара
9) пре глед и те ра пи ју у ну кле ар ној

медицини  – по упуту
150 динара

10) оста ле ди јаг но стич ке услу ге  – по упу-
ту (хол тер, ен до ско пи ја, ЕКГ, спи ро ме-
три ја и др.) 

50 динара

11) ре ха би ли та ци ју у ам бу лант ним
усло ви ма (јед но днев не те ра пиј ске
услуге) 

50 динара

12) пре глед и ле че ње у днев ној 
болници  – по дану 

50 динара

13) хи рур шке за хва те ван опе ра ци о не
сале 

50 динара

14) кућ но ле че ње  – по да ну 50 ди на ра
15) са ни тет ски пре воз ко ји ни је хи тан:

 – на под руч ју оп шти не, гра да
 – ван оп шти не на под руч ју фи ли ја ле
 – ван под руч ја фи ли ја ле до
 здрав стве не уста но ве у ко ју је
 осигурано лице упућено

50 ди на ра
100 ди на ра
150 динара
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16) хи рур шке ко рек ци је
ко је има ју за циљ ко рек ци ју 
уро ђе них ано ма ли ја ко је
про у зро ку ју функ ци о нал не смет ње
и ко рек ци је на кон те шких
по вре да, од но сно бо ле сти ко је су
нео п ход не за ус по ста вља ње бит них
функ ци ја ор га на и де ло ва те ла

5% од утвр ђе не 
це не хи рур шке
ин тер вен ци је
а нај ви ше
30.000 динара

17) им план та те за нај сло же ни је и 
нај ску пље здрав стве не услу ге
у кар ди о ло ги ји, кар ди о хи рур ги ји,
васкуларној хирургији и ортопедији 

5% од утвр ђе не 
це не им план та та, 
од но сно де ла им-
план та та
а нај ви ше
30.000 ди на ра
по опе ра ци ји

18) им план та те ко ји ни су об у хва ће ни
чла ном 24. тач ка 10) овог 
правилника и тачком 17) овог члана

20% од утвр ђе не
це не им план та та, 
од но сно де ла им-
план та та
а нај ви ше
30.000 ди на ра
по опе ра ци ји

19) ме ди цин ско-тех нич ка по ма га ла:
 – про те тич ка сред ства (про те зе)

 – ор то тич ка сред ства (ор то зе)

 – по себ не вр сте по ма га ла и
са ни тар не спра ве осим за
кон цен тра тор ки се о ни ка и вен ти ла то ра 
за не ин ва зив ну вен ти ла ци ју (NIV) 

 – по ма га ла за омо гу ћа ва ње гла са и
го во ра

 – ор то пед ске ци пе ле

 – на о ча ре и кон такт на со чи ва са
ди оп три јом до ± 9 и при зма фо ли ју  
за ли ца ста ри ја од 18 го ди на жи во та,  
ако ни су на шко ло ва њу 
 – слу шна по ма га ла за ли ца ста ри ја
од 18 го ди на жи во та ако ни су на 
шко ло ва њу

 – акри лат на то тал на и суб то тал на
про те за код ли ца ста ри јих од 65
го ди на жи во та

10% од утвр ђе не 
це не по ма га ла, 
од но сно де ла по-
ма га ла
10% од утвр ђе не 
це не по ма га ла
10% од утвр ђе не 
це не по ма га ла, 
од но сно де ла по-
ма га ла

10% од утвр ђе не 
це не по ма га ла

20% од утвр ђе не 
це не по ма га ла
10% од утвр ђе не 
це не по ма га ла

10% од утвр ђе не 
це не по ма га ла,
а нај ви ше до 
30.000 ди на ра
35% од утврђене 
цене протезе

20) сто ма то ло шки пре гле ди и ле че ње
у ве зи са по вре дом зу ба и ко сти ју
ли ца

20% од утврђене 
цене услуге

21) сто ма то ло шки пре гле ди и ле че ње
зу ба пре опе ра ци је ср ца и
тран сплан та ци је ор га на и тки ва

10% од утврђене 
цене услуге

22) ле че ње ком пли ка ци ја ка ри је са и
ва ђе ње зу ба као по сле ди це ка ри је-
са код де це до на вр ше них 18 го ди на 
жи во та од но сно до кра ја про пи са ног 
сред њо школ ског, од но сно ви со ко-
школ ског обра зо ва ња, а нај ка сни је до 
на вр ше них 26 го ди на  – по зу бу на кон 
за вр ше ног ле че ња

50 динара

23) пре гле де и ле че ње бо ле сти уста и зу-
ба код де це до на вр ше них 18 го ди на 
жи во та, од но сно до кра ја про пи са ног 
сред њо школ ског, од но сно ви со ко-
школ ског обра зо ва ња, а нај ка сни је до 
на вр ше них 26 го ди на жи во та ако се не 
ода зо ву на пре вен тив не сто ма то ло шке 
пре гле де из чла на 9, став 1, тач ка 3) 
овог пра вил ни ка

35% од утвр ђе не 
це не услу ге

24) про ме ну по ла из ме ди цин ских раз ло га
 – по хируршкој интервенцији 

35% од утвр ђе не 
це не услу ге

Члан 22.

Оси гу ра но ли це ко је пла ћа пар ти ци па ци ју на осно ву чла на 
21. тач. 1) и 2) овог пра вил ни ка не пла ћа пар ти ци па ци ју утвр ђе ну 
у тач. 5) –10) тог чла на за вре ме ста ци о нар ног ле че ња.

 Оси гу ра но ли це ко је пла ћа пар ти ци па ци ју на осно ву чла на 
21. тач ка 14) овог пра вил ни ка не пла ћа пар ти ци па ци ју за здрав-
стве не услу ге об у хва ће не кућ ним ле че њем ко је је оправ да но и ме-
ди цин ски нео п ход но из чла на 11. став 1. тач ка 9) овог пра вил ни ка.

Пра ти лац оси гу ра ног ли ца за вре ме ста ци о нар ног ле че ња, 
од но сно про ду же не ре ха би ли та ци је оси гу ра ног ли ца, не пла ћа 
пар ти ци па ци ју из чла на 21. овог пра вил ни ка.

Члан 23.
Пар ти ци па ци ја за ле ко ве утвр ђе на је у Ли сти ле ко ва.
Ка да лек са Ли сте ле ко ва не мо же да се на ба ви у апо те ци са 

ко јом Ре пу блич ки фонд има за кљу чен уго вор, оси гу ра но ли це има 
пра во на на кна ду вред но сти на ба вље ног ле ка и то:

1) за лек на ба вљен у Ре пу бли ци Ср би ји у апо те ци са ко јом 
Ре пу блич ки фонд не ма за кљу чен уго вор, на кна да вред но сти ле-
ка утвр ђу је се у ви си ни из но са ко ји за на ба вље ни лек Ре пу блич ки 
фонд пла ћа апо те ци са ко јом има за кљу че ни уго вор уз ума ње ње за 
из нос пар ти ци па ци је утвр ђе не у Ли сти ле ко ва;

2) за лек на ба вљен у ино стран ству на кна да вред но сти ле ка 
утвр ђу је се у ди нар ској вред но сти ле ка пре ма сред њем зва нич ном 
кур су ко ји ва жи на дан ис пла те на кна де за ку пље ни лек уз ума ње-
ње за из нос пар ти ци па ци је утвр ђе не у Ли сти ле ко ва.

IV. ЗДРАВ СТВЕ НА ЗА ШТИ ТА КО ЈА СЕ ОБЕЗ БЕ ЂУ ЈЕ ИЗ 
СРЕД СТА ВА ОБА ВЕ ЗНОГ ЗДРАВ СТВЕ НОГ ОСИ ГУ РА ЊА У 

ПУ НОМ ИЗ НО СУ БЕЗ ПЛА ЋА ЊА ПАР ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈЕ

Члан 24.
Здрав стве на за шти та ко ја се обез бе ђу је из сред ста ва оба ве-

зног здрав стве ног оси гу ра ња у пу ном из но су, од но сно 100% од це-
не здрав стве не услу ге об у хва та:

1) ме ре пре вен ци је и ра ног от кри ва ња бо ле сти из чла на 9. 
овог пра вил ни ка;

2) пре гле де и ле че ње у слу ча ју пла ни ра ња по ро ди це, три по-
ку ша ја ван те ле сног опло ђе ња, труд но ће, по ро ђа ја и у пе ри о ду од 
12 ме се ци на кон по ро ђа ја, укљу чу ју ћи и пре кид труд но ће из ме ди-
цин ских раз ло га;

 3) пре гле де, ле че ње и ме ди цин ску ре ха би ли та ци ју у слу ча ју 
бо ле сти и по вре да де це, уче ни ка и сту де на та до кра ја про пи са ног 
шко ло ва ња а нај ка сни је до на вр ше них 26 го ди на жи во та укљу чу-
ју ћи и ме ди цин ско-тех нич ка по ма га ла, од но сно ста ри јих ли ца ко ја 
су те шко те ле сно или ду шев но оме те на у раз во ју;

4) пре гле де и ле че ње бо ле сти уста и зу ба код де це до на вр ше-
них 18 го ди на жи во та, од но сно до кра ја про пи са ног сред њо школ-
ског, од но сно ви со ко школ ског обра зо ва ња а нај ка сни је до на вр-
ше них 26 го ди на жи во та, (осим ком пли ка ци ја ка ри је са и ва ђе ња 
зу ба као по сле ди ца ка ри је са и ако се не ода зо ву на пре вен тив не 
сто ма то ло шке пре гле де из чла на 9. став 1, тач ка 3) овог пра вил-
ни ка), ста ри јих ли ца ко ја су те шко те ле сно или ду шев но оме те на 
у раз во ју, оси гу ра них ли ца из чла на 12. став 1. тач. 10) и 11) овог 
пра вил ни ка, же на у ве зи са труд но ћом и 12 ме се ци по сле по ро ђа ја, 
пре гле ди и ле че ње бо ле сти уста и зу ба у окви ру пре о пе ра тив ног и 
по сто пе ра тив ног трет ма на ма лиг них бо ле сти мак си ло фа ци јал ног 
пре де ла, као и ли ца са уро ђе ним или сте че ним де фор ми те том ли ца 
и ви ли ца (укљу чу ју ћи фик сни ор то дон ски апа рат);

5) пре гле де и ле че ње у ве зи са ХИВ ин фек ци јом и оста лим 
за ра зним бо ле сти ма за ко је је за ко ном пред ви ђе но спро во ђе ње ме-
ра за спре ча ва ње њи хо вог ши ре ња;

6) пре гле де и ле че ње од ма лиг них бо ле сти, хе мо фи ли је, ше-
ћер не бо ле сти, пси хо зе, епи леп си је, мул ти пле скле ро зе, про гре-
сив них не у ро-ми шић них бо ле сти, це ре брал не па ра ли зе, па ра пле-
ги је, те тра пле ги је, трај не хро нич не бу бре жне ин су фи ци јен ци је 
код ко је је ин ди ко ва на ди ја ли за или тран сплан та ци ја бу бре га, ци-
стич не фи бро зе, си стем ских ауто и му них бо ле сти, ре у мат ске бо ле-
сти и ње них ком пли ка ци ја;

7) пре гле де и ле че ње у ве зи са узи ма њем, да ва њем и раз ме-
ном тки ва и ор га на за тран сплан та ци ју од оси гу ра них и дру гих ли-
ца за обез бе ђи ва ње здрав стве не за шти те оси гу ра них ли ца;

8) пре гле де, ле че ње и ре ха би ли та ци ју због про фе си о нал них 
бо ле сти и по вре да на ра ду;
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9) пру жа ње хит не ме ди цин ске и сто ма то ло шке по мо ћи, као и 

хи тан са ни тет ски пре воз;
10) ме ди цин ско-тех нич ка по ма га ла, им план та те и ме ди цин-

ска сред ства у ве зи са ле че њем бо ле сти и по вре да из овог чла на;
11) кон цен тра тор ки се о ни ка и вен ти ла тор за не ин ва зив ну 

вен ти ла ци ју (NIV);
12) оч не про те зе, на о ча ре и кон такт на со чи ва са ди оп три јом 

пре ко ± 9 и те ле скоп ске на о ча ре.

Члан 25.
При вре ме но ра се ље ним ли ци ма са те ри то ри је АП Ко со во и 

Ме то хи ја, ко ји ма је то свој ство утвр дио над ле жни ре пу блич ки ор ган 
и ко ја су по овом осно ву оба ве зно здрав стве но оси гу ра на, обез бе ђу је 
се оства ри ва ње здрав стве не за шти те из сред ста ва оба ве зног здрав-
стве ног оси гу ра ња у пу ном из но су без пла ћа ња пар ти ци па ци је.

Члан 26.
Оси гу ра на ли ца ко ји ма се обез бе ђу је здрав стве на за шти та из 

сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња у пу ном из но су, без 
пла ћа ња пар ти ци па ци је, је су:

1) рат ни вој ни ин ва ли ди, мир но доп ски вој ни ин ва ли ди и ци-
вил ни ин ва ли ди ра та;

2) сле па ли ца и трај но не по крет на ли ца, као и ли ца ко ја 
оства ру ју нов ча ну на кна ду за ту ђу по моћ и не гу дру гог ли ца, у 
скла ду са за ко ном;

3) до бро вољ ни да ва о ци кр ви ко ји су крв да ли де сет и ви ше 
пу та, осим за ле ко ве са Ли сте ле ко ва, као и за ме ди цин ско-тех нич-
ка по ма га ла и им план та те;

4) до бро вољ ни да ва о ци кр ви ко ји су крв да ли ма ње од де сет пу-
та, осим за ле ко ве са Ли сте ле ко ва, као и за ме ди цин ско-тех нич ка по-
ма га ла и им план та те, у ро ку од 12 ме се ци по сле сва ког да ва ња кр ви.

Члан 27.
Здрав стве на за шти та из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног 

оси гу ра ња у пу ном из но су без пла ћа ња пар ти ци па ци је, обез бе ђу је 
се ли ци ма ко ја су свој ство оси гу ра ни ка у сми слу За ко на сте кла као:

1) де ца до на вр ше них 18 го ди на жи во та, школ ска де ца и сту-
ден ти до кра ја про пи са ног шко ло ва ња, а нај ка сни је до на вр ше них 
26 го ди на;

2) же не у ве зи са пла ни ра њем по ро ди це, као и у то ку труд но-
ће, по ро ђа ја и ма те рин ства до 12 ме се ци на кон по ро ђа ја;

3) ли ца ста ри ја од 65 го ди на жи во та;
4) осо бе са ин ва ли ди те том, по про пи си ма о пен зиј ском и ин-

ва лид ском оси гу ра њу, као и мен тал но не до вољ но раз ви је на ли ца;
5) ли ца у ве зи са ле че њем од ХИВ ин фек ци је или дру гих за-

ра зних бо ле сти ко је су утвр ђе не по себ ним за ко ном ко јим се уре-
ђу је област за шти те ста нов ни штва од за ра зних бо ле сти, ма лиг них 
бо ле сти, хе мо фи ли је, ше ћер не бо ле сти, пси хо зе, епи леп си је, мул-
ти пле скле ро зе, ли ца у тер ми нал ној фа зи хро нич не бу бре жне ин-
су фи ци јен ци је, ци стич не фи бро зе, си стем ске ауто и му не бо ле сти, 
ре у мат ске гро зни це, бо ле сти за ви сно сти, обо ле ла од рет ких бо ле-
сти, као и ли ца об у хва ће на здрав стве ном за шти том у ве зи са да ва-
њем и при ма њем тки ва и ор га на;

6) мо на си и мо на хи ње;
7) ма те ри јал но нео бе збе ђе на ли ца ко ја при ма ју нов ча ну со-

ци јал ну по моћ, од но сно ко ја су ко ри сни ци по ро дич не ин ва лид ни-
не по про пи си ма о со ци јал ној за шти ти, од но сно по про пи си ма о 
за шти ти бо ра ца, вој них ин ва ли да и ци вил них ин ва ли да ра та;

8) ко ри сни ци стал них нов ча них по мо ћи, као и по мо ћи за сме-
штај у уста но ве со ци јал не за шти те или у дру ге по ро ди це, по про-
пи си ма о со ци јал ној за шти ти;

9) не за по сле на ли ца и дру ге ка те го ри је со ци јал но угро же них 
ли ца чи ји су ме сеч ни при хо ди ис под при хо да утвр ђе них у скла ду 
са За ко ном;

10) ко ри сни ци по мо ћи  – чла но ви по ро ди це чи ји је хра ни лац 
на од слу же њу вој ног ро ка;

11) ли ца ром ске на ци о нал но сти ко ја због тра ди ци о нал ног на-
чи на жи во та не ма ју стал но пре би ва ли ште, од но сно бо ра ви ште у 
Ре пу бли ци Ср би ји;

12) жр тве на си ља у по ро ди ци;
13) жр тве тр го ви не љу ди ма;
14) ли ца ко ји ма је над ле жни ре пу блич ки ор ган утвр дио ста-

тус из бе глог, од но сно прог на ног ли ца из бив ших ре пу бли ка СФРЈ, 
ако ис пу ња ва ју услов у по гле ду ме сеч ног при хо да утвр ђе ног у 
скла ду са За ко ном и ако има ју бо ра ви ште на те ри то ри ји Ре пу бли ке 
Ср би је;

15) ли ца ко ја су об у хва ће на оба ве зном иму ни за ци јом у скла-
ду са про пи си ма ко ји ма се уре ђу је здрав стве на за шти та ста нов ни-
штва од за ра зних бо ле сти;

16) ли ца ко ја су об у хва ће на ци ља ним пре вен тив ним пре гле-
ди ма од но сно скри нин гом пре ма од го ва ра ју ћим ре пу блич ким про-
гра ми ма;

17) са мо хра ни ро ди тељ са де цом до се дам го ди на жи во та чи ји 
су ме сеч ни при хо ди ис под при хо да утвр ђе них у скла ду са За ко ном;

Чла но ви ма уже по ро ди це оси гу ра ни ка из ста ва 1. тач. 7) –9), 11), 
14) и 17) овог чла на обез бе ђу је се оства ри ва ње здрав стве не за шти те 
из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, у пу ном из но су без 
пла ћа ња пар ти ци па ци је, под усло ви ма про пи са ним За ко ном.

Члан 28.
Оси гу ра ни ци ма из чл. 17. и 23. За ко на, чи ји су при хо ди ис-

под из но са утвр ђе них у чла ну 29. ст. 1 и 2. овог пра вил ни ка, као и 
чла но ви ма њи хо вих по ро ди ца, здрав стве на за шти та се обез бе ђу је 
у пу ном из но су из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња.

Члан 29.
Из нос из чла на 28. овог пра вил ни ка, за оси гу ра ни ка ко ји жи-

ви сам, утвр ђу је се у ви си ни ми ни мал не за ра де у не то из но су уве-
ћа не за 30%, утвр ђе не у скла ду са про пи си ма о ра ду, у ме се цу под-
но ше ња зах те ва из чла на 31. овог пра вил ни ка.

Из нос из ста ва 1. овог чла на, за оси гу ра ни ка и чла но ве ње го-
ве по ро ди це утвр ђу је се у ви си ни ми ни мал не за ра де у не то из но су 
по чла ну по ро ди це, утвр ђе не у скла ду са про пи си ма о ра ду, у ме-
се цу под но ше ња зах те ва из чла на 31. овог пра вил ни ка.

Чла но ви ма по ро ди це у сми слу овог пра вил ни ка сма тра ју се: 
су пру жник или ван брач ни парт нер, де ца ро ђе на у бра ку или ван 
бра ка, усво је на и па стор чад и де ца узе та на из др жа ва ње, као и ро-
ди те љи, под усло вом да жи ве у за јед нич ком до ма ћин ству.

Члан 30.
При хо де из чла на 28. овог пра вил ни ка за оси гу ра ни ка и чла-

но ве ње го ве по ро ди це чи не при хо ди од:
1) за ра де, пен зи је, као и уго во ре не на кна де свих чла но ва по-

ро ди це, у скла ду са за ко ном;
2) по љо при вре де и шу мар ства;
3) са мо стал не де лат но сти;
4) ка пи та ла;
5) не по крет но сти;
6) ка пи тал не до би ти.
При ход из ста ва 1. тач ка 1) овог чла на чи ни при ход оства рен 

у прет ход ном ка лен дар ском ме се цу пре под но ше ња зах те ва.
При ход из ста ва 1. тач. 2) до 6) овог чла на чи ни при ход оства-

рен у прет ход ној ка лен дар ској го ди ни пре под но ше ња зах те ва, од-
но сно по след њи по знат по да так о том при хо ду ко ји се во ди код 
над ле жног ор га на пре ра чу нат на ме сеч ни ни во.

Члан 31.
За обез бе ђи ва ње здрав стве не за шти те у пу ном из но су из 

сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња из чла на 28. овог 
пра вил ни ка, оси гу ра ник за се бе и чла но ве сво је по ро ди це под но си 
зах тев ма тич ној фи ли ја ли.

Зах тев из ста ва 1. овог чла на под но си се на „Обра сцу УП-1”, 
ко ји је од штам пан уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Члан 32.
До ка зи о оства ре ним при хо ди ма уз зах тев из чла на 31. овог 

пра вил ни ка су:
1) за за ра ду  – по твр да по сло дав ца о ви си ни ис пла ће не за ра де;
2) за пен зи ју  – ко пи ја до ку мен та о ис пла ће ној пен зи ји;
3) за уго во ре ну на кна ду  – по твр да ис пла ти о ца о ви си ни уго-

во ре не на кна де;
4) за при хо де од по љо при вре де и шу мар ства, са мо стал них 

де лат но сти, ка пи та ла, не по крет но сти и ка пи тал не до би ти  – уве-
ре ње, од но сно по да так о ви си ни при хо да на ко ји се пла ћа по рез, 
из да то од над ле жног ор га на пре ма ме сту пре би ва ли шта, од но сно 
бо ра ви шта, од но сно пре ма ме сту не по крет но сти или оба вља ња 
са мо стал не де лат но сти.

Ре пу блич ки фонд при ба вља по дат ке слу жбе ним пу тем уви-
дом у по дат ке Цен трал ног ре ги стра оба ве зног со ци јал ног оси гу-
ра ња, од но сно при ме ном од ре да ба за ко на ко јим се уре ђу је оп шти 
управ ни по сту пак.
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Члан 33.
За оси гу ра ни ка за ко га се утвр ди да ис пу ња ва усло ве да ко ри-

сти здрав стве ну за шти ту у пу ном из но су на те рет сред ста ва оба ве-
зног здрав стве ног оси гу ра ња у скла ду са чла ном 29. овог пра вил-
ни ка, овла шће ни рад ник ма тич не фи ли ја ле о то ме уно си по да так у 
ма тич ну еви ден ци ју оси гу ра них ли ца Ре пу блич ког фон да.

По да так из ста ва 1. овог чла на до сту пан је здрав стве ним 
уста но ва ма пу тем web ser vi ce Ре пу блич ког фон да.

Из у зет но, на зах тев оси гу ра ни ка ма тич на фи ли ја ла ду жна је 
да из да по твр ду о при зна том пра ву на здрав стве ну за шти ту у пу-
ном из но су на те рет сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња 
из ста ва 1. овог чла на, на „Обра сцу УП-2” ко ји је од штам пан уз 
овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

По твр да из ста ва 3. овог чла на из да је се за оси гу ра ни ка и у 
по треб ном бро ју при ме ра ка за чла но ве ње го ве по ро ди це.

По да так о пра ву на здрав стве ну за шти ту у пу ном из но су на 
те рет сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња из ста ва 1. овог 
чла на и по твр да на „Обра сцу УП-2” има ју рок ва жно сти до 31. де-
цем бра 2017. го ди не, од но сно до сту па ња на сна гу Пра вил ни ка за 
2018. го ди ну.

Члан 34.
При вре ме но ра се ље ним ли ци ма са те ри то ри је АП Ко со во и 

Ме то хи ја из чла на 25. овог пра вил ни ка, обез бе ђу је се здрав стве на 
за шти та из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња у пу ном 
из но су, без пла ћа ња пар ти ци па ци је, на осно ву ове ре не ис пра ве о 
оси гу ра њу.

Оси гу ра ним ли ци ма из чла на 26. овог пра вил ни ка, обез бе-
ђу је се здрав стве на за шти та из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног 
оси гу ра ња у пу ном из но су, без пла ћа ња пар ти ци па ци је, на осно ву 
ове ре не ис пра ве о оси гу ра њу и ре ше ња над ле жног ор га на, од но-
сно по твр де здрав стве не уста но ве, по твр де од го ва ра ју ћег удру же-
ња, од но сно дру гог од го ва ра ју ћег до ка за о осно ву за обез бе ђи ва ње 
здрав стве не за шти те.

Оси гу ра ни ци ма и чла но ви ма уже по ро ди це оси гу ра ни ка из 
чла на 27. ст. 1. и 2. овог пра вил ни ка, обез бе ђу је се здрав стве на 
за шти та из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња у пу ном 
из но су, без пла ћа ња пар ти ци па ци је, на осно ву ове ре не ис пра ве о 
оси гу ра њу.

Оси гу ра ни ци ма и чла но ви ма по ро ди це оси гу ра ни ка из чла на 
28. овог пра вил ни ка, обез бе ђу је се здрав стве на за шти та из сред-
ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња у пу ном из но су, на осно-
ву ове ре не ис пра ве о здрав стве ном оси гу ра њу.

Члан 35.
Здрав стве на за шти та ко ја се оси гу ра ном ли цу обез бе ђу је из 

сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња уз пла ћа ње пар ти ци-
па ци је озна ча ва се ши фром 000.

Члан 36.
Здрав стве на за шти та ко ја се обез бе ђу је из сред ста ва оба ве-

зног здрав стве ног оси гу ра ња у пу ном из но су, без пла ћа ња пар ти-
ци па ци је, озна ча ва се сле де ћим ши фра ма, и то:

 – ме ре из чла на 24. тач ка 1) овог пра вил ни ка 532
 – пре гле ди и ле че ње из чла на 24. тач ка 2) овог пра вил ни ка
 512
 – пре гле ди, ле че ње и ме ди цин ска ре ха би ли та ци ја из чла на 24. 

тач. 3) и 4) овог пра вил ни ка 511
 – пре гле ди и ле че ње из чла на 24. тач. 5) и 6) овог пра вил ни ка
 531
 – пре гле ди и ле че ње из чла на 24. тач ка 7) овог пра вил ни ка
 521
 – пре гле ди, ле че ње и ре ха би ли та ци ја из чла на 24. тач ка 8) 

овог пра вил ни ка 538
 – пру жа ње хит не ме ди цин ске по мо ћи и хи тан са ни тет ски 

пре воз из чла на 24. тач ка 9) овог пра вил ни ка 539
 – ме ди цин ско-тех нич ка по ма га ла, им план та ти и сред ства из 

чла на 24. тач. 10), 11) и 12) овог пра вил ни ка 533

Члан 37.
Здрав стве на за шти та ко ја се обез бе ђу је при вре ме но ра се ље-

ним ли ци ма са те ри то ри је АП Ко со во и Ме то хи ја из чла на 25. овог 
пра вил ни ка, у пу ном из но су, без пла ћа ња пар ти ци па ци је озна ча ва 
се ши фром 501.

Здрав стве на за шти та ко ја се обез бе ђу је оси гу ра ним ли ци ма 
у пу ном из но су, без пла ћа ња пар ти ци па ци је озна ча ва се сле де ћим 
ши фра ма:

 – за оси гу ра на ли ца из чла на 26. тач ка 1) овог пра вил ни ка
 513
 – за оси гу ра на ли ца из чла на 26. тач ка 2) овог пра вил ни ка
 515
 – за оси гу ра на ли ца из чла на 26. тач ка 3) овог пра вил ни ка
 522
 – за оси гу ра на ли ца из чла на 26. тач ка 4) овог пра вил ни ка
 540
Здрав стве на за шти та ко ја се обез бе ђу је оси гу ра ним ли ци ма 

из чла на 27. овог пра вил ни ка, у пу ном из но су, без пла ћа ња пар ти-
ци па ци је озна ча ва се сле де ћим ши фра ма:

за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 1) овог пра вил ни ка
 231
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 2) овог пра вил ни ка
 232
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 3) овог пра вил ни ка
 233
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 4) овог пра вил ни ка
 234
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 5) овог пра вил ни ка
 235
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 6) овог пра вил ни ка
 236
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 7) овог пра вил ни ка
 237
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 8) овог пра вил ни ка
 238
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 9) овог пра вил ни ка
 239
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 10) овог пра вил ни ка
 240
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 11) овог пра вил ни ка
 241
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 12) овог пра вил ни ка
 244
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 13) овог пра вил ни ка
 245
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 14) овог пра вил ни ка
 242
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 15) овог пра вил ни ка
 246
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 16) овог пра вил ни ка
 247
за оси гу ра ни ке из чла на 27. став 1. тач ка 17) овог пра вил ни ка
 248
за оси гу ра на ли ца из чла на 27. став 2. овог пра вил ни ка 243

Члан 38.
Здрав стве на за шти та ко ја се оси гу ра ном ли цу обез бе ђу је из 

сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња у пу ном из но су из 
чла на 28. овог пра вил ни ка озна ча ва се ши фром 001.

Члан 39.
Здрав стве на за шти та ко ја се оси гу ра ном ли цу обез бе ђу је из 

сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња у пу ном из но су из 
чла на 43. овог пра вил ни ка озна ча ва се ши фром 111.

V. НАЈ ВИ ШИ ГО ДИ ШЊИ ИЗ НОС ПАР ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈЕ, НА ЧИН 
И ПО СТУ ПАК НА ПЛА ЋИ ВА ЊА ПАР ТИ ЦИ ПА ЦИ ЈЕ

Члан 40.
Из нос пар ти ци па ци је утвр ђе не чла ном 21. овог пра вил ни ка 

за здрав стве ну за шти ту ко ја се обез бе ђу је из сред ста ва оба ве зног 
здрав стве ног оси гу ра ња и фик сног (но ми нал ног) из но са пар ти ци-
па ци је за ле ко ве утвр ђе не у Ли сти ле ко ва, а ко је оси гу ра но ли це 
пла ћа у то ку ка лен дар ске го ди не, мо же из но си ти нај ви ше 1/2 ме-
сеч не за ра де оси гу ра ни ка, од но сно 1/2 пен зи је оси гу ра ни ка ис-
пла ће не за по след њи ме сец у прет ход ној ка лен дар ској го ди ни.

За оси гу ра на ли ца ко ја ни су оства ри ла за ра ду, од но сно пен-
зи ју из ста ва 1. овог чла на, нај ви ши го ди шњи из нос пар ти ци па-
ци је утвр ђу је се у ви си ни 1/2 про сеч не не то за ра де у Ре пу бли ци 
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Ср би ји ис пла ће не у по след њем ме се цу у прет ход ној ка лен дар ској 
го ди ни по по да ци ма ре пу блич ког ор га на над ле жног за по сло ве 
ста ти сти ке.

У нај ви ши го ди шњи из нос пар ти ци па ци је из ст. 1. и 2. овог 
чла на не ура чу на ва се пла ће на пар ти ци па ци ја за им план та те, ме-
ди цин ска сред ства, ме ди цин ско-тех нич ка по ма га ла и про цен ту ал-
но уче шће за ле ко ве са Ли сте ле ко ва.

Члан 41.
Пар ти ци па ци ју утвр ђе ну овим пра вил ни ком на пла ћу је да ва-

лац здрав стве не услу ге по сле пру же не здрав стве не услу ге.
Да ва лац здрав стве не услу ге ду жан је да оси гу ра ном ли цу из-

да ра чун о на пла ће ној пар ти ци па ци ји из ста ва 1. овог чла на.
Ра чун из ста ва 2. овог чла на са озна ком „Обра зац РП” од-

штам пан је уз овај пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.
Обра зац ра чу на из ста ва 3. овог чла на по пу ња ва се у два при-

мер ка од ко јих је дан при ме рак за др жа ва из да ва лац ра чу на.

Члан 42.
Пар ти ци па ци ју за ле ко ве утвр ђе ну у Ли сти ле ко ва на пла ћу је 

апо те ка при ли ком из да ва ња ле ка, ако на обра сцу ле кар ског ре цеп-
та ни је на зна че но да се оси гу ра ном ли цу лек обез бе ђу је у пу ном 
из но су из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, без пла ћа-
ња пар ти ци па ци је.

О на пла ће ној пар ти ци па ци ји из ста ва 1. овог чла на, оси гу ра-
ном ли цу апо те ка из да је фи скал ни ра чун.

Члан 43.
Ако оси гу ра но ли це у то ку ка лен дар ске го ди не пла ти из нос 

пар ти ци па ци је ве ћи од из но са из чла на 40. овог пра вил ни ка, пре-
ста је да пла ћа пар ти ци па ци ју ка да му ма тич на фи ли ја ла из да по-
твр ду о пре стан ку пла ћа ња пар ти ци па ци је.

Оси гу ра ном ли цу за ко је се утвр ди да ис пу ња ва усло ве из ста ва 
1. овог чла на ма тич на фи ли ја ла из да је по твр ду на „Обра сцу УП-3” о 
пре стан ку пла ћа ња пар ти ци па ци је до кра ја ка лен дар ске го ди не.

Обра зац по твр де из ста ва 2. овог чла на од штам пан је уз овај 
пра вил ник и чи ни ње гов са став ни део.

Обра зац по твр де из ста ва 2. овог чла на ма тич на фи ли ја ла 
из да је на зах тев оси гу ра ног ли ца и на осно ву до ка за о пла ће ној 
пар ти ци па ци ји: ра чу на, од но сно фи скал ног ра чу на из чл. 41. и 42. 
овог пра вил ни ка.

Члан 44.
Ако је пла ће ни из нос пар ти ци па ци је у то ку ка лен дар ске го-

ди не ве ћи од из но са из чла на 40. овог пра вил ни ка, при ли ком из-
да ва ња по твр де из чла на 43. овог пра вил ни ка, ма тич на фи ли ја ла 

из вр ши ће по вра ћај ви ше пла ће ног из но са пар ти ци па ци је оси гу ра-
ном ли цу.

Пра во на по вра ћај сред ста ва упла ће них из над нај ви шег го-
ди шњег из но са пар ти ци па ци је из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се 
ре ше њем ма тич не фи ли ја ле.

Члан 45.
Уко ли ко је пла ће ни из нос пар ти ци па ци је ве ћи од из но са из 

чла на 40. ст. 1. и 2. овог пра вил ни ка, а оси гу ра но ли це ни је под-
не ло зах тев из чла на 43. став 4. овог пра вил ни ка, по ис те ку ка лен-
дар ске го ди не, на зах тев оси гу ра ног ли ца, ма тич на фи ли ја ла из-
вр ши ће по вра ћај ви ше пла ће ног из но са пар ти ци па ци је на осно ву 
до ка за о пла ће ној пар ти ци па ци ји из чл. 41. и 42. овог пра вил ни ка 
(ра чун, од но сно фи скал ни ра чун).

Пра во на по вра ћај сред ста ва упла ће них из над нај ви шег го-
ди шњег из но са пар ти ци па ци је из ста ва 1. овог чла на утвр ђу је се 
ре ше њем ма тич не фи ли ја ле.

VI. ПРЕ ЛА ЗНЕ И ЗА ВР ШНЕ ОД РЕД БЕ 

Члан 46.
Оси гу ра на ли ца ко ја на дан по чет ка при ме не овог пра вил ни-

ка ко ри сте пра во на здрав стве ну за шти ту у скла ду са Пра вил ни-
ком о са др жа ју и оби му пра ва на здрав стве ну за шти ту из оба ве-
зног здрав стве ног оси гу ра ња и о пар ти ци па ци ји за 2016. го ди ну 
(„Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 12/16, 45/16 и 57/16), на ста вља ју да 
ко ри сте здрав стве ну за шти ту по од ред ба ма овог пра вил ни ка.

Члан 47.
Да ном сту па ња на сна гу овог пра вил ни ка пре ста је да ва жи 

Пра вил ник о са др жа ју и оби му пра ва на здрав стве ну за шти ту из 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња и о пар ти ци па ци ји за 2016 го-
ди ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 12/16, 45/16 и 57/16).

Члан 48.
Овај пра вил ник, по до би ја њу са гла сно сти Вла де, сту па на 

сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре-
пу бли ке Ср би је”, од ка да ће се и при ме њи ва ти.

01/2 број 450-7627/16
У Бе о гра ду, 27. де цем бра 2016. го ди не 

Управ ни од бор 
Ре пу блич ког фон да за здрав стве но оси гу ра ње

Пред сед ник,
Ва ња Ман дић, с.р.

I. СА ДР ЖАЈ И ОБИМ ПРЕ ВЕН ТИВ НИХ МЕ РА* У ОБЛА СТИ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ 
ПОПУЛАЦИОНA ГРУПA ВР СТА СА ДР ЖАЈ ОБИМ

 Но во ро ђен че
(први месец)

Вак ци на ци ја про тив ту бер ку ло зе и 
про тив хе па ти ти са Б

По сту пак пре ма Пра вил ни ку о иму ни за ци ји и на чи ну за шти те 
ле ко ви ма 

Једaнпут 
(према календару вакцинације)

Скри нинг фе нил ке то ну ри је и хи-
по ти ре о и ди зма

По сту пак пре ма Струч но ме то до ло шком упут ству за спро во ђе ње 
Уред бе о На ци о нал ном про гра му здрав стве не за шти те же на, де це 
и омла ди не (СМУ).**

Је дан пут до пе тог да на по ро ђе њу 

Нео на тал ни скри нинг оште ће ња 
слу ха

По сту пак пре ма СМУ Је дан пут 

Ра на де тек ци ја пре ма тур не ре ти-
но па ти је

По сту пак пре ма СМУ Је дан пут, са мо код де це са ри зи ком (те-
ле сна ма са ис под 2000 гр. или ро ђе ни 
пре 37. не де ље ге ста ци је)

По се та па тро на жне се стре но во ро-
ђен че ту и по ро ди љи

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ 

Пет пу та код све де це, а код де це са 
ри зи ком по на ло гу пе ди ја тра

Пре вен тив ни пре глед пе ди ја тра 
на те ре ну 

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ 

Је дан пут до 15. да на по ро ђе њу, са мо 
код де це са ри зи ком

Одој че (од дру гог ме се ца до 
кра ја пр ве го ди не)

Вак ци на ци ја про тив диф те ри је, 
те та ну са, ве ли ког ка шља, деч је 
па ра ли зе, хе па ти ти са Б и хе мо фи-
лу са ин флу ен це.

По сту пак пре ма Пра вил ни ку о иму ни за ци ји и на чи ну за шти те 
ле ко ви ма.

Три пу та (пре ма ка лен да ру вак ци на-
ци је)

Пре вен тив ни пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ

Шест пу та код све де це, а код де це са 
ри зи ком, по про це ни пе ди ја тра

Ул тра звуч ни пре глед ра ди ра ног 
от кри ва ња дис пла зи је ку ко ва

По сту пак пре ма СМУ Је дан пут 

Тест функ ци је го во ра По сту пак пре ма 
Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар ном ни воу здрав-
стве не за шти те

Два пу та, са мо код де це са ри зи ком

По се та па тро на жне се стре по-
ро ди ци

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ

Два пу та код све де це, а че ти ри пу та 
код де це са 
сметњама у развоју
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Дру га го ди на жи во та Пре вен тив ни пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-

ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ
Два пу та ( у уз ра сту од 13 до 15 ме се ци 
и у уз ра сту од 18 до 24 ме се ца)

Тест функ ци је чу ла слу ха Од го ва ра ју ћи тест Је дан пут са мо код де це са ри зи ком 
Ре вак ци на ци ја про тив диф те ри је, 
те та ну са, ве ли ког ка шља и деч је 
па ра ли зе

По сту пак пре ма Пра вил ни ку о иму ни за ци ји и на чи ну за шти те 
ле ко ви ма .

Је дан пут

Вак ци на ци ја про тив ма лих бо ги-
ња, за у ша ка и цр вен ке

По сту пак пре ма Пра вил ни ку о иму ни за ци ји и на чи ну за шти те 
ле ко ви ма.

Је дан пут

По се та па тро на жне се стре по-
ро ди ци

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ

Је дан пут

Тре ћа го ди на жи во та Кон трол ни пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ

Је дан пут, са мо код оне де це код ко је је 
на пре вен тив ном пре гле ду от кри ве но 
не ко обо ље ње/па то ло шко ста ње

Че твр та го ди на жи во та Пре вен тив ни пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ

Је дан пут

Оф тал мо ло шки пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је дан пут

По се та па тро на жне се стре по-
ро ди ци

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ

Је дан пут

Тест функ ци је го во ра По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је дан пут

Пе та го ди на жи во та Кон трол ни пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ

Је дан пут, са мо код оне де це код ко је је 
на прет ход ном пре вен тив ном пре гле ду 
от кри ве но не ко обо ље ње/па то ло шко 
ста ње

Сед ма го ди на жи во та, од но-
сно пред по ла зак у шко лу 

Пре вен тив ни пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ

Је дан пут

ОРЛ пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је дан пут

Оф тал мо ло шки пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је дан пут

Фи зи ја триј ски пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је дан пут

Тест функ ци је го во ра По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је дан пут

Ре вак ци на ци ја про тив диф те ри је, 
те та ну са, деч је па ра ли зе, ма лих 
бо ги ња, за у ша ка и цр вен ке

По сту пак пре ма Пра вил ни ку о иму ни за ци ји и на чи ну за шти те 
ле ко ви ма.

Је дан пут

Осма, де се та, два на е ста, 
че тр на е ста, ше сна е ста и 
осам на е ста го ди на жи во та

Пре вен тив ни пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ

По је дан пут у сва кој на ве де ној го ди ни 
жи во та 

Фи зи ја триј ски пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је дан пут у де се тој го ди ни

Вак ци на ци ја про тив хе па ти ти са Б По сту пак пре ма Пра вил ни ку о иму ни за ци ји и на чи ну за шти те 
ле ко ви ма.

У два на е стој го ди ни, са мо за де цу ко ја 
до та да ни су вак ци ни са на

Оф тал мо ло шки пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је а дан пут у че тр на е стој го ди ни 

Де ве та, је да на е ста, три на-
е ста, пет на е ста, се дам на-
е ста и де вет на е ста го ди на 
жи во та

Кон трол ни пре глед По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ

Је дан пут у на ве де ном уз ра сту, са мо 
код оне де це код ко је је на прет ход ном 
пре вен тив ном пре гле ду от кри ве но не ко 
обо ље ње/па то ло шко ста ње

Ре вак ци на ци ја про тив диф те ри је, 
те та ну са и деч је па ра ли зе

По сту пак пре ма Пра вил ни ку о иму ни за ци ји и на чи ну за шти те 
ле ко ви ма. 

Је дан пут у пет на е стој го ди ни 

Од ра сло ста нов ни штво (19 
и ви ше го ди на)

Пре вен тив ни пре глед од ра слих По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

 – У 20. го ди ни је дан пут,
 – у 22. го ди ни је дан пут, 
 – од на вр ше них 23 до на вр ше них 34 
го ди не је дан пут у пет го ди на, 
 – од навршених 35 година и више 
једанпут у две године 

Скрининг/рано откривање кардио-
васкуларног ризика

Поступак према Номенклатури здравствених услуга на примар-
ном нивоу здравствене заштите

Једанпут у пет година (за мушкарце од 
навршених 35 до навршених 69 година, 
а за жене од навршених 45 до наврше-
них 69 година или за жене млађе од 
45 година после менопаузе) уколико 
немају регистрована кардиоваскуларна 
обољења 

Скри нинг/ра но
откривање дијабетеса типа 2

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је дан пут у три го ди не код осо ба оба 
по ла са на вр ше них 35 го ди на уко ли ко 
не ма ју ре ги стро ва но обо ље ње од ди-
ја бе те са

Скри нинг/ра но
откривање депресије 

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

 Је дан пут го ди шње за осо бе ста ри је од 
18 го ди на

Скри нинг/ра но от кри ва ње ра ка 
де бе лог цре ва

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је дан пут у две го ди не за осо бе оба по ла 
ста ро сти од на вр ше них 50 до на вр ше-
них 74 го ди на

По се та па тро на жне се стре по-
ро ди ци

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је дан пут го ди шње 

Ревакцинација против тетануса По сту пак пре ма Пра вил ни ку о иму ни за ци ји и на чи ну за шти те 
ле ко ви ма.

Је дан пут на сва ких 10 го ди на (од на вр-
ше них 30 годинa), укуп но че ти ри

Же не од на вр ше них 15 го-
ди на и ви ше 

Пре вен тив ни ги не ко ло шки пре-
глед

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је дан пут го ди шње

Же не ге не ра тив ног до ба (од 
на вр ше них 15 до на вр ше-
них 49 го ди на)

Пре вен тив ни пре глед у ве зи са 
пла ни ра њем по ро ди це

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је дан пут го ди шње

Же не од на вр ше них 25 до 
на вр ше них 64 го ди на 

Скри нинг/ра но от кри ва ње ра ка 
гр ли ћа ма те ри це

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Јед ном у три го ди не ако су прет ход на 
два не га тив на
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Же не од на вр ше них 50 до 
на вр ше них 69 го ди на 

Скри нинг/ра но от кри ва ње ра ка 
дој ке

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те

Је дан пут у две го ди не

Труд ни це пр ви три ме стар Пре вен тив ни пре глед труд ни це По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ 

Је дан пут

Ул тра звуч ни пре глед Утвр ђи ва ња ста ро сти труд но ће и ста ња пло да. Је дан пут
Труд ни це, дру ги и тре ћи 
три ме стар

Кон трол ни пре глед труд ни це По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ

Че ти ри пу та, а код ви со ко ри зич них 
труд но ћа пре ма про це ни ги не ко ло га

Ул тра звуч ни пре глед Од ре ђи ва ње ви си не фун ду са, по ло жа ја, ве ли чи не и ста ња пло да. Три пу та, а код ви со ко ри зич них труд-
но ћа пре ма про це ни ги не ко ло га

По се та па тро на жне се стре по-
ро ди ци

По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ

Је дан пут, а код ви со ко ри зич них труд но-
ћа пре ма на ло гу ги не ко ло га

По ро ди ља Пре вен тив ни пре глед по ро ди ље По сту пак пре ма Но мен кла ту ри здрав стве них услу га на при мар-
ном ни воу здрав стве не за шти те и СМУ

Је дан пут по сле по ро ђа ја на кон шест 
до осам не де ља. Је дан пут на кон шест 
ме се ци од по ро ђа ја 

 – – – – – – – – – – – –
* Пре вен тив не ме ре обез бе ђу ју се 100% из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња, од но сно без пла ћа ња пар тиц вви па ци је. 
** СМУ  – Струч но ме то до ло шко упут ство за спро во ђе ње Уред бе о На ци о нал ном про гра му здрав стве не за шти те же на, де це и омла ди не.

II. СА ДР ЖАЈ И ОБИМ ПРЕ ВЕН ТИВ НИХ МЕ РА У ОБЛА СТИ ПРИ МАР НЕ СТО МА ТО ЛО ШКЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ
ПО ПУ ЛА ЦИ О НА ГРУ ПА  ВР СТА  СА ДР ЖАЈ  ОБИМ

1 2 3 4
Одој че од дру гог ме се ца до 
кра ја пр ве го ди не

Пре вен тив ни пре глед По сту пак ко јим се на осно ву анам не стич ких по да та ка од ро ди те-
ља и пре гле да вр ши про це на и иден ти фи ка ци ја фак то ра ри зи ка за 
по ја ву по је ди них орал них обо ље ња; де фи ни са ње пре вен тив них 
ме ра и ак тив но сти за от кла ња ње утвр ђе них фак то ра ри зи ка, унос 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут до на вр ше них 12 ме се ци 

Ин ди ви ду ал ни здрав стве но 
вас пит ни рад у ор ди на ци ји /мо ти-
ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу 
орал не хи ги је не
(са ро ди те љи ма)

Иза бра ни док тор сто ма то ло ги је ро ди те љи ма об ја шња ва ва жност: 
одр жа ва ња орал не хи ги је не, пра вил не ис хра не, флу ор про фи лак се 
и ре дов них кон тро ла орал ног здра вља код де це, као и де мон стри-
ра ње се та сред ста ва за одр жа ва ње орал не хи ги је не, из бор од го ва-
ра ју ћег сред ства и об у ча ва ње о пра вил ној при ме ни, уче ста ло сти 
и тех ни ци пра ња зу ба код де це.

Је дан пут до на вр ше них 12 ме се ци 

Дру га го ди на жи во та Сто ма то ло шки пре глед Анам не за, оп шти и ло кал ни кли нич ки пре глед, про це на ри зи ка за 
на ста нак ка ри је са, ор то донт ских не пра вил но сти и оста лих орал-
них обо ље ња, унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут

Ин ди ви ду ал ни здрав стве но 
вас пит ни рад у ор ди на ци ји /мо ти-
ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу 
орал не хи ги је не (са ро ди те љи ма)

Иза бра ни док тор сто ма то ло ги је ро ди те љи ма об ја шња ва ва жност: 
одр жа ва ња орал не хи ги је не, пра вил не ис хра не, флу ор про фи лак се 
и ре дов них кон тро ла орал ног здра вља код де це, као и де мон стри-
ра ње се та сред ста ва за одр жа ва ње орал не хи ги је не, из бор од го ва-
ра ју ћег сред ства и об у ча ва ње о пра вил ној при ме ни, уче ста ло сти 
и тех ни ци пра ња зу ба код де це.

Је дан пут

Тре ћа го ди на жи во та Си сте мат ски
стоматолошки преглед са обрадом 
података

Низ ме ди цин ских по сту па ка ко јим се утвр ђу је ста ње уста и зу ба, 
ста ње де сни и оста ле слу зо ко же у ци љу ра ног от кри ва ња свих 
по ре ме ћа ја и обо ље ња и бла го вре ме но пред у зи ма ње пре вен тив-
но-пе ра пиј ских ме ра, и об у хва та: при пре му па ци јен та, узи ма ње 
анам не зе од ро ди те ља, екс тра и ин тра-орал ни пре глед ме ких тки-
ва, оклу зи је и ар ти ку ла ци је, по по тре би упу ћи ва ње на по моћ не 
ди јаг но стич ке пре гле де (Rö и др.), са вет ро ди те љи ма о 
потреби санације и одржавања појединих хигијенско-дијететских 
мера, заказивање пацијента за даљи рад, уношење података у 
документацију.

Је дан пут 

Ин ди ви ду ал ни здрав стве но 
вас пит ни рад у ор ди на ци ји /мо ти-
ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу 
орал не хи ги је не
(са ро ди те љи ма)

Иза бра ни док тор сто ма то ло ги је ро ди те љи ма об ја шња ва ва жност: 
одр жа ва ња орал не хи ги је не, пра вил не ис хра не, флу ор про фи лак се 
и ре дов них кон тро ла орал ног здра вља код де це, као и де мон стри-
ра ње се та сред ста ва за одр жа ва ње орал не хи ги је не, иден ти фи ка-
ци ја ден тал ног пла ка ор ган ским бо ја ма, из бор од го ва ра ју ћег сред-
ства и об у ча ва ње о пра вил ној при ме ни, уче ста ло сти и тех ни ци 
пра ња зу ба код де це.

Је дан пут 

Укла ња ње наслагa При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, уно ше ње по да та ка у до ку-
мен та ци ју.

Је дан пут 

Ло кал на апли ка ци ја фло ри да сред-
ње кон цен тра ци је

Пре глед па ци јен та, ус по ста вља ње су вог рад ног по ља за при ме ну 
флу о ри да, су ше ње зу ба, пре ма зи ва ње рас тво ри ма флу о ра, са вет 
ро ди те љу и унос по да та ка у до ку мен та ци ју

Је дан пут 

Че твр та и пе та го ди на 
живота

Сто ма то ло шки пре глед Анам не за, оп шти и ло кал ни кли нич ки пре глед, по ста вља ње ди-
јаг но зе и са чи ња ва ње пла на те ра пи је, про це на ри зи ка за на ста нак 
ка ри је са, ор то донт ских не пра вил но сти и оста лих орал них обо ље-
ња, унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут у то ку че твр те и је дан пут у 
то ку пе те го ди не

Ин ди ви ду ал ни здрав стве но 
вас пит ни рад у ор ди на ци ји /мо ти-
ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу 
орал не хи ги је не 
(са ро ди те љи ма) 

Иза бра ни док тор сто ма то ло ги је ро ди те љи ма об ја шња ва ва жност: 
одр жа ва ња орал не хи ги је не, пра вил не ис хра не, флу ор про фи лак се 
и ре дов них кон тро ла орал ног здра вља код де це, као и де мон стри-
ра ње се та сред ста ва за одр жа ва ње орал не хи ги је не, иден ти фи ка-
ци ја ден тал ног пла ка ор ган ским бо ја ма, из бор од го ва ра ју ћег сред-
ства и об у ча ва ње о пра вил ној при ме ни, уче ста ло сти и тех ни ци 
пра ња зу ба код де це.

Је дан пут у то ку че твр те и је дан пут у 
то ку пе те го ди не

Укла ња ње наслагa При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, уно ше ње по да та ка у до ку-
мен та ци ју.

Је дан пут у то ку че твр те и је дан пут у 
то ку пе те го ди не

Ло кал на апли ка ци ја фло ри да сред-
ње кон цен тра ци је 

Пре глед па ци јен та, ус по ста вља ње су вог рад ног по ља за при ме ну 
флу о ри да, су ше ње зу ба, пре ма зи ва ње рас тво ри ма флу о ра. Са вет 
па ци јен ту и унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут у то ку че твр те и је дан пут у 
то ку пе те го ди не, а код де це са ви со ким 
ри зи ком за ка ри јес до три пу та го ди-
шње у јед ној се ри ји (по Про то ко лу за 
при ме ну флу о ри да и пре вен ци ју ка ри-
је са код де це и омла ди не у Ре пу бли ци 
Ср би ји)
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1 2 3 4
Ше ста го ди на жи во та (пред 
по ла зак у шко лу)

Сто ма то ло шки пре глед Анам не за, оп шти и ло кал ни кли нич ки пре глед, ана ли за по сто је ће 
ме ди цин ске до ку мен та ци је, по ста вља ње ди јаг но зе и са чи ња ва ње 
пла на те ра пи је, про це на ри зи ка за на ста нак ка ри је са, обо ље ња 
па ро дон ци ју ма, ор то донт ских не пра вил но сти и оста лих орал них 
обо ље ња, унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Ин ди ви ду ал ни здрав стве но 
вас пит ни рад у ор ди на ци ји /мо ти-
ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу 
орал не хи ги је не 
(са родитељима) 

Иза бра ни док тор сто ма то ло ги је ро ди те љи ма об ја шња ва ва жност: 
одр жа ва ња орал не хи ги је не, пра вил не ис хра не, флу ор про фи лак се 
и ре дов них кон тро ла орал ног здра вља код де це, као и де мон стри-
ра ње се та сред ста ва за одр жа ва ње орал не хи ги је не, иден ти фи ка-
ци ја ден тал ног пла ка ор ган ским бо ја ма, из бор од го ва ра ју ћег сред-
ства и об у ча ва ње о пра вил ној при ме ни, уче ста ло сти и тех ни ци 
пра ња зу ба код де це.

Је дан пут 

Укла ња ње наслагa При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, при ме на спре ја и уно ше ње 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Ло кал на апли ка ци ја фло ри да сред-
ње кон цен тра ци је 

Пре глед па ци јен та, ус по ста вља ње су вог рад ног по ља за при ме ну 
флу о ри да, су ше ње зу ба, пре ма зи ва ње рас тво ри ма флу о ра. Са вет 
па ци јен ту и унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 
а код деце са високим ризиком за 
каријес до три пута годишње у једној 
серији (по Протоколу за примену флу-
орида и превенцију каријеса код деце и 
омладине у Републици Србији)

За ли ва ње фи су ра (по зу бу) код 
стал них мо ла ра 

Ме ха нич ко укла ња ње ме ких на сла га са зу ба чет ки ца ма и па ста ма, 
изо ла ци ја рад ног по ља, су ше ње зу ба, пре ма зи ва ње оклу зал не 
по вр ши не рас тво ри ма за кон ди ци о ни ра ње, ис пи ра ње ви шка ки-
се ли не, су ше ње зу ба, за ли ва ње фи су ра, по ли ме ри за ци ја и унос 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут (по Про то ко лу за за ли ва ње 
фи су ра и пре вен ци ју ка ри је са код де це 
и адо ле сце на та у Ре пу бли ци Ср би ји)

Сед ма го ди на жи во та (пр ви 
раз ред) 

Си сте мат ски 
стоматолошки преглед са обрадом 
података 

Низ ме ди цин ских по сту па ка ко јим се утвр ђу је ста ње уста и зу ба, 
ста ње де сни и оста ле слу зо ко же у ци љу ра ног от кри ва ња свих 
по ре ме ћа ја и обо ље ња и бла го вре ме но пред у зи ма ње пре вен тив-
но-те ра пиј ских ме ра, и об у хва та: при пре ма па ци јен та, узи ма ње 
анам не зе, екс тра и ин тра-орал ни пре глед ме ких тки ва, оклу зи је 
и ар ти ку ла ци је, про це на ри зи ка за на ста нак ор то донт ских не-
пра вил но сти, по по тре би упу ћи ва ње на по моћ не ди јаг но стич ке 
пре гле де (Ро и др.), ана ли за до би је них по да та ка, са вет о по тре би 
са на ци је и одр жа ва ња по је ди них хи ги јен ско-ди је тет ских ме ра, 
за ка зи ва ње па ци јен та за да љи рад, уно ше ње по да та ка у до ку мен-
та ци ју.

Је дан пут 

Мо ти ва ци ја и об у ча ва ње ко ри сни-
ка у одр жа ва њу пра вил не хи ги је не 

Ис ти ца ње ва жно сти оп ти мал ног одр жа ва ња орал не хи ги је не; 
иден ти фи ка ци ја ден тал ног пла ка ор ган ским бо ја ма; де мон стри-
ра ње се та сред ста ва за одр жа ва ње орал не хи ги је не, из бор од го ва-
ра ју ћег сред ства и об у ча ва ње пра вил ној при ме ни, уче ста ло сти и 
тех ни ци пра ња зу ба.

Је дан пут 

Укла ња ње наслагa При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, при ме на спре ја и уно ше ње 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Апли ка ци ја фло ри да пре ма про-
це ни ри зи ка за на ста нак ка ри је са 
(сред ње кон цен тра ци је или кон-
цен тро ва ва них фло ри да) 

Пре глед па ци јен та, ус по ста вља ње су вог рад ног по ља за при ме ну 
флу о ри да, су ше ње зу ба, пре ма зи ва ње рас тво ри ма флу о ра. Са вет 
па ци јен ту и унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 
а код деце са високим ризиком за 
каријес до три пута годишње у једној 
серији (по Протоколу за примену флу-
орида и превенцију каријеса код деце и 
омладине у Републици Србији)

За ли ва ње фи су ра (по зу бу) код 
стал них мо ла ра 

Ме ха нич ко укла ња ње ме ких на сла га са зу ба чет ки ца ма и па ста ма, 
изо ла ци ја рад ног по ља, су ше ње зу ба, пре ма зи ва ње оклу зал не 
по вр ши не рас тво ри ма за кон ди ци о ни ра ње, ис пи ра ње ви шка ки-
се ли не, су ше ње зу ба, за ли ва ње фи су ра, по ли ме ри за ци ја и унос 
по да та ка у до ку мен та ци ју. 

Је дан пут (по Про то ко лу за за ли ва ње 
фи су ра и пре вен ци ју ка ри је са код де це 
и адо ле сце на та у Ре пу бли ци Ср би ји)

Осма го ди на жи во та Сто ма то ло шки пре глед Анам не за, оп шти и ло кал ни кли нич ки пре глед, ана ли за по сто је ће 
ме ди цин ске до ку мен та ци је, по ста вља ње ди јаг но зе и са чи ња ва ње 
пла на те ра пи је, про це на ри зи ка за на ста нак ка ри је са, обо ље ња 
па ро дон ци ју ма, ор то донт ских не пра вил но сти и оста лих орал них 
обо ље ња, унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Мо ти ва ци ја и об у ча ва ње ко ри сни-
ка у одр жа ва њу пра вил не хи ги је не 

Ис ти ца ње ва жно сти оп ти мал ног одр жа ва ња орал не хи ги је не; 
иден ти фи ка ци ја ден тал ног пла ка ор ган ским бо ја ма; де мон стри-
ра ње се та сред ста ва за одр жа ва ње орал не хи ги је не, из бор од го ва-
ра ју ћег сред ства и об у ча ва ње пра вил ној при ме ни, уче ста ло сти и 
тех ни ци пра ња зу ба.

Је дан пут 

Укла ња ње наслагa При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, при ме на спре ја и уно ше ње 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Апли ка ци ја фло ри да пре ма про-
це ни ри зи ка за на ста нак ка ри је са 
(сред ње кон цен тра ци је или кон-
цен тро ва ва них фло ри да) 

Пре глед па ци јен та, ус по ста вља ње су вог рад ног по ља за при ме ну 
флу о ри да, су ше ње зу ба, пре ма зи ва ње рас тво ри ма флу о ра. Са вет 
па ци јен ту и унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 
а код деце са високим ризиком за 
каријес до три пута годишње у једној 
серији (по Протоколу за примену флу-
орида и превенцију каријеса код деце и 
омладине у Републици Србији)

За ли ва ње фи су ра (по зу бу) код 
стал них мо ла ра 

Ме ха нич ко укла ња ње ме ких на сла га са зу ба чет ки ца ма и па ста ма, 
изо ла ци ја рад ног по ља, су ше ње зу ба, пре ма зи ва ње оклу зал не 
по вр ши не рас тво ри ма за кон ди ци о ни ра ње, ис пи ра ње ви шка ки-
се ли не, су ше ње зу ба, за ли ва ње фи су ра, по ли ме ри за ци ја и унос 
по да та ка у до ку мен та ци ју. 

Је дан пут (по Про то ко лу за за ли ва ње 
фи су ра и пре вен ци ју ка ри је са код де це 
и адо ле сце на та у Ре пу бли ци Ср би ји)

Де ве та, 10. и 11. го ди на 
жи во та

Сто ма то ло шки пре глед Анам не за, оп шти и ло кал ни кли нич ки пре глед, ана ли за по сто је ће 
ме ди цин ске до ку мен та ци је, по ста вља ње ди јаг но зе и са чи ња ва ње 
пла на те ра пи је, про це на ри зи ка за на ста нак ка ри је са, обо ље ња 
па ро дон ци ју ма, ор то донт ских не пра вил но сти и оста лих орал них 
обо ље ња, унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут у де ве тој, је дан пут у 10. и 
је дан пут у 11. го ди ни
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Мо ти ва ци ја и об у ча ва ње ко ри сни-
ка у одр жа ва њу пра вил не хи ги је не 

Ис ти ца ње ва жно сти оп ти мал ног одр жа ва ња орал не хи ги је не; 
иден ти фи ка ци ја ден тал ног пла ка ор ган ским бо ја ма; де мон стри-
ра ње се та сред ста ва за одр жа ва ње орал не хи ги је не, из бор од го ва-
ра ју ћег сред ства и об у ча ва ње пра вил ној при ме ни, уче ста ло сти и 
тех ни ци пра ња зу ба.

Је дан пут у де ве тој, је дан пут у 10. и 
је дан пут у 11. го ди ни

Укла ња ње наслагa При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, при ме на спре ја и уно ше ње 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут у де ве тој, је дан пут у 10. и 
је дан пут у 11. го ди ни

Апли ка ци ја фло ри да пре ма про-
це ни ри зи ка за на ста нак ка ри је са 
(сред ње кон цен тра ци је или кон-
цен тро ва ва них фло ри да) 

Пре глед па ци јен та, ус по ста вља ње су вог рад ног по ља за при ме ну 
флу о ри да, су ше ње зу ба, пре ма зи ва ње рас тво ри ма флу о ра. Са вет 
па ци јен ту и унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут у де ве тој, је дан пут у 10. и 
је дан пут у 11. го ди ни, а код де це са 
ви со ким ри зи ком за ка ри јес до три пу та 
го ди шње у јед ној се ри ји (по Про то ко лу 
за при ме ну флу о ри да и пре вен ци ју 
ка ри је са код де це и омла ди не у Ре пу-
бли ци Ср би ји)

12 го ди на жи во та Си сте мат ски 
стоматолошки преглед са обрадом 
података 

Низ ме ди цин ских по сту па ка ко јим се утвр ђу је ста ње уста и зу ба, 
ста ње де сни и оста ле слу зо ко же у ци љу ра ног от кри ва ња свих 
по ре ме ћа ја и обо ље ња и бла го вре ме но пред у зи ма ње пре вен тив-
но-те ра пиј ских ме ра, и об у хва та: при пре ма па ци јен та, узи ма ње 
анам не зе, екс тра и ин тра-орал ни пре глед ме ких тки ва, оклу зи је 
и ар ти ку ла ци је, про це на ри зи ка за на ста нак ор то донт ских не-
пра вил но сти, по по тре би упу ћи ва ње на по моћ не ди јаг но стич ке 
пре гле де (Ро и др.), ана ли за до би је них по да та ка, са вет о по тре би 
са на ци је и одр жа ва ња по је ди них хи ги јен ско-ди је тет ских ме ра, 
за ка зи ва ње па ци јен та за да љи рад, уно ше ње по да та ка у до ку мен-
та ци ју.

Је дан пут 

Ин ди ви ду ал ни здрав стве но 
вас пит ни рад у ор ди на ци ји /мо ти-
ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу 
орал не хи ги је не 

Иза бра ни док тор сто ма то ло ги је 
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне исхра-
не, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља, као 
и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне хигијене, 
идентификација денталног плака органским бојама, избор одгова-
рајућег средства и обучавање о правилној примени, учесталости 
и техници прања зуба.

Је дан пут 

Укла ња ње наслагa При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, при ме на спре ја и уно ше ње 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Апли ка ци ја фло ри да пре ма про-
це ни ри зи ка за на ста нак ка ри је са 
(сред ње кон цен тра ци је или кон-
цен тро ва ва них фло ри да) 

Пре глед па ци јен та, ус по ста вља ње су вог рад ног по ља за при ме ну 
флу о ри да, су ше ње зу ба, пре ма зи ва ње рас тво ри ма флу о ра. Са вет 
па ци јен ту и унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут,
а код де це са ви со ким ри зи ком за ка ри-
јес до три пу та го ди шње у јед ној се ри ји 
(по Про то ко лу за при ме ну флу о ри да и 
пре вен ци ју ка ри је са код де це и омла ди-
не у Ре пу бли ци Ср би ји)

13 го ди на жи во та Сто ма то ло шки пре глед Анам не за, оп шти и ло кал ни кли нич ки пре глед, ана ли за по сто је ће 
ме ди цин ске до ку мен та ци је, по ста вља ње ди јаг но зе и са чи ња ва ње 
пла на те ра пи је, про це на ри зи ка за на ста нак ка ри је са, обо ље ња 
па ро дон ци ју ма, ор то донт ских не пра вил но сти и оста лих орал них 
обо ље ња, унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Ин ди ви ду ал ни здрав стве но 
вас пит ни рад у ор ди на ци ји /мо ти-
ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу 
орал не хи ги је не 

Иза бра ни док тор сто ма то ло ги је 
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне исхра-
не, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља, као 
и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне хигијене, 
идентификација денталног плака органским бојама, избор одгова-
рајућег средства и обучавање о правилној примени, учесталости и 
техници прања зуба.

Је дан пут 

Укла ња ње наслагa При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, при ме на спре ја и уно ше ње 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Апли ка ци ја фло ри да пре ма про-
це ни ри зи ка за на ста нак ка ри је са 
(сред ње кон цен тра ци је или кон-
цен тро ва ва них фло ри да) 

Пре глед па ци јен та, ус по ста вља ње су вог рад ног по ља за при ме ну 
флу о ри да, су ше ње зу ба, пре ма зи ва ње рас тво ри ма флу о ра. Са вет 
па ци јен ту и унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут, 
а код де це са ви со ким ри зи ком за ка ри-
јес до три пу та го ди шње у јед ној се ри ји 
(по Про то ко лу за при ме ну флу о ри да и 
пре вен ци ју ка ри је са код де це и омла ди-
не у Ре пу бли ци Ср би ји)

14 го ди на жи во та Сто ма то ло шки пре глед Анам не за, оп шти и ло кал ни кли нич ки пре глед, ана ли за по сто је-
ће ме ди цин ске до ку мен та ци је, пла на те ра пи је, про це на ри зи ка 
за на ста нак ка ри је са, обо ље ња па ро дон ци ју ма, ор то донт ских 
не пра вил но сти и оста лих орал них обо ље ња, унос по да та ка у 
до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Ин ди ви ду ал ни здрав стве но 
вас пит ни рад у ор ди на ци ји /мо ти-
ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу 
орал не хи ги је не 

Иза бра ни док тор сто ма то ло ги је 
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне исхра-
не, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља, као 
и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне хигијене, 
идентификација денталног плака органским бојама, избор одгова-
рајућег средства и обучавање о правилној примени, учесталости и 
техници прања зуба.

Је дан пут 

Укла ња ње наслагa При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, при ме на спре ја и уно ше ње 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

15/16/17/18/19 го ди на 
жи во та

Сто ма то ло шки пре глед Анам не за, оп шти и ло кал ни кли нич ки пре глед, ана ли за по сто је ће 
ме ди цин ске до ку мен та ци је, по ста вља ње ди јаг но зе и са чи ња ва ње 
пла на те ра пи је, про це на ри зи ка за на ста нак ка ри је са, обо ље ња 
па ро дон ци ју ма и оста лих орал них обо ље ња, унос по да та ка у 
до ку мен та ци ју.

Је дан пут у 15, је дан пут у 16, је дан пут 
у 17, је дан пут у 18 и је дан пут у 19 
го ди ни
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Ин ди ви ду ал ни здрав стве но 
вас пит ни рад у ор ди на ци ји /мо ти-
ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу 
орал не хи ги је не 

Иза бра ни док тор сто ма то ло ги је 
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне исхра-
не, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља, као 
и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне хигијене, 
идентификација денталног плака органским бојама, избор одгова-
рајућег средства и обучавање о правилној примени, учесталости и 
техници прања зуба.

Је дан пут у 15, је дан пут у 16, је дан пут 
у 17, је дан пут у 18 и је дан пут у 19 
го ди ни

Укла ња ње наслагa При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, при ме на спре ја и уно ше ње 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут у 15, је дан пут у 16, је дан пут 
у 17, је дан пут у 18 и је дан пут у 19 
го ди ни

Ли ца од 20 до на вр ше не 26 
го ди не жи во та за вре ме ви-
со ко школ ског обра зо ва ња 

Сто ма то ло шки пре глед Анам не за, оп шти и ло кал ни кли нич ки пре глед, ана ли за по сто је ће 
ме ди цин ске до ку мен та ци је, по ста вља ње ди јаг но зе и са чи ња ва ње 
пла на те ра пи је, про це на ри зи ка за на ста нак ка ри је са, обо ље ња 
па ро дон ци ју ма и оста лих орал них обо ље ња, унос по да та ка у 
до ку мен та ци ју

Је дан пут 

Ин ди ви ду ал ни здрав стве но 
вас пит ни рад у ор ди на ци ји /мо ти-
ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу 
орал не хи ги је не

Иза бра ни док тор сто ма то ло ги је 
об ја шња ва ва жност: одр жа ва ња орал не хи ги је не, пра вил не ис хра-
не, флу ор про фи лак се и ре дов них кон тро ла орал ног здра вља, као 
и де мон стри ра ње се та сред ста ва за одр жа ва ње орал не хи ги је не, 
иден ти фи ка ци ја ден тал ног пла ка ор ган ским бо ја ма, из бор од го ва-
ра ју ћег сред ства и об у ча ва ње о пра вил ној при ме ни, уче ста ло сти и 
тех ни ци пра ња зу ба.

Је дан пут 

Укла ња ње на сла ге При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, при ме на спре ја и уно ше ње 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Труд ни це пр ви три ме стар Сто ма то ло шки пре глед Анам не за, оп шти и ло кал ни кли нич ки пре глед, ана ли за по сто је ће 
ме ди цин ске до ку мен та ци је, по ста вља ње ди јаг но зе и са чи ња ва ње 
пла на те ра пи је, про це на ри зи ка за на ста нак ка ри је са, обо ље ња 
па ро дон ци ју ма и оста лих орал них обо ље ња, унос по да та ка у 
до ку мен та ци ју.

Је дан пут у пр вом три ме сту 

Ин ди ви ду ал ни здрав стве но 
вас пит ни рад у ор ди на ци ји /мо ти-
ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу 
орал не хи ги је не 

Иза бра ни док тор сто ма то ло ги је 
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне исхра-
не, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља, као 
и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне хигијене, 
идентификација денталног плака органским бојама, избор одгова-
рајућег средства и обучавање о правилној примени, учесталости и 
техници прања зуба.

Је дан пут 

Укла ња ње наслагa При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, при ме на спре ја и уно ше ње 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Труд ни це дру ги и тре ћи 
три ме стар 

Сто ма то ло шки пре глед Анам не за, оп шти и ло кал ни кли нич ки пре глед, ана ли за по сто је ће 
ме ди цин ске до ку мен та ци је, по ста вља ње ди јаг но зе и са чи ња ва ње 
пла на те ра пи је, про це на ри зи ка за на ста нак ка ри је са, обо ље ња 
па ро дон ци ју ма и оста лих орал них обо ље ња, унос по да та ка у 
до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Ин ди ви ду ал ни здрав стве но 
вас пит ни рад у ор ди на ци ји /мо ти-
ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу 
орал не хи ги је не 

Иза бра ни док тор сто ма то ло ги је 
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне исхра-
не, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља, као 
и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне хигијене, 
идентификација денталног плака органским бојама, избор одгова-
рајућег средства и обучавање о правилној примени, учесталости и 
техници прања зуба.

Је дан пут 

Укла ња ње наслагa При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, при ме на спре ја и уно ше ње 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Се риј ска апли ка ци ја кон цен тро ва-
них фло ри да 

Пре глед па ци јен та, ус по ста вља ње су вог рад ног по ља за при ме ну 
флу о ри да, су ше ње зу ба, пре ма зи ва ње рас тво ри ма кон цен тро ва них 
флу о ри да. Са вет па ци јен ту и унос по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

По ро ди ља Сто ма то ло шки пре глед Анам не за, оп шти и ло кал ни кли нич ки пре глед, ана ли за по сто је ће 
ме ди цин ске до ку мен та ци је, по ста вља ње ди јаг но зе и са чи ња ва ње 
пла на те ра пи је, про це на ри зи ка за на ста нак ка ри је са, обо ље ња 
па ро дон ци ју ма и оста лих орал них обо ље ња, унос по да та ка у 
до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

Ин ди ви ду ал ни здрав стве но 
вас пит ни рад у ор ди на ци ји /мо ти-
ва ци ја и об у ча ва ње у одр жа ва њу 
орал не хи ги је не 

Иза бра ни док тор сто ма то ло ги је 
објашњава важност: одржавања оралне хигијене, правилне исхра-
не, флуорпрофилаксе и редовних контрола оралног здравља, као 
и демонстрирање сета средстава за одржавање оралне хигијене, 
идентификација денталног плака органским бојама, избор одгова-
рајућег средства и обучавање о правилној примени, учесталости и 
техници прања зуба.

Је дан пут 

Укла ња ње наслагa При пре ма и пре глед па ци јен та, де тек ци ја пла ка пре бо ја ва њем, 
укла ња ње на сла га од го ва ра ју ћим ин стру мен ти ма, чи шће ње зу ба 
од го ва ра ју ћим чет ки ца ма и па ста ма, при ме на спре ја и уно ше ње 
по да та ка у до ку мен та ци ју.

Је дан пут 

III. СА ДР ЖАЈ И ОБИМ ПРЕ ВЕН ТИВ НИХ МЕ РА У ОБЛА СТИ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ КО ЈЕ СЕ СПРО ВО ДЕ ВАН  
ЗДРАВ СТВЕ НЕ УСТА НО ВЕ

ПО ПУ ЛА ЦИ О НА ГРУ ПА ВР СТА СА ДР ЖАЈ ОБИМ
Од пр вог до че твр тог раз-
ре да основ не шко ле

Рад у ве ли кој гру пи Пре вен ци ја за ра зних бо ле сти  – хи ги јен ске на ви ке (лич на и школ-
ска хи ги је на, пра вил на ис хра на и хи ги је на ста но ва ња).

Је дан пут у школ ској го ди ни по те ми

Од пе тог до осмог раз ре да 
основ не шко ле

Рад у ве ли кој гру пи Пре вен ци ја бо ле сти за ви сно сти (дро га, пу ше ње, ал ко хо ли зам, 
коц ка ње, за ви сност од ин тер не та); бор ба про тив на си ља; пре вен-
ци ја го ја зно сти; сек су ал но пре но си ве бо ле сти.

Је дан пут у школ ској го ди ни по те ми
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ПО ПУ ЛА ЦИ О НА ГРУ ПА ВР СТА СА ДР ЖАЈ ОБИМ
Од пр вог до че твр тог раз-
ре да сред ње шко ле

Рад у ве ли кој гру пи Пре вен ци ја бо ле сти за ви сно сти (дро га, пу ше ње, ал ко хо ли зам, 
коц ка ње, за ви сност од ин тер не та) бор ба про тив на си ља; пре вен-
ци ја го ја зно сти; пре вен ци ја кар ди о ва ску лар них бо ле сти; сек су ал-
но пре но си ве бо ле сти.

Је дан пут у школ ској го ди ни по те ми

IV. СА ДР ЖАЈ И ОБИМ ПРЕ ВЕН ТИВ НИХ МЕ РА У ОБЛА СТИ СТО МА ТО ЛО ШКЕ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ КО ЈЕ СЕ СПРО ВО ДЕ 
У ПРЕД ШКОЛ СКИМ, ШКОЛ СКИМ И ВИ СО КО ШКОЛ СКИМ УСТА НО ВА МА

IV. 1. ПРЕД ШКОЛ СКЕ УСТА НО ВЕ
ПО ПУ ЛА ЦИ О НА ГРУ ПА ВР СТА СА ДР ЖАЈ ОБИМ
Че твр та, пе та и ше ста го-
ди на жи во та 

Рад у ма лој гру пи 
( шест –девет особа) 

Рад у ма лој гру пи је јед на од ме то да здрав стве но вас пит ног ра да у 
сто ма то ло ги ји за иза бра ну гру пу од шест до де вет слу ша ла ца.
Доктор стоматологије одабира тему, формира групу, заказује 
време рада групе, припрема демонстрациона средства, моделе 
итд. Излаже тему уз припрему демонстрационих средстава, води 
разговор са слушаоцима, даје одговоре на постављена питања и 
доноси закључке у вези изложене теме.

Је дан пут у че твр тој, је дан пут у пе тој и 
је дан пут у ше стој го ди ни

Жи вот на де мон стра ци ја 
(шест –девет особа) 

Ова ме то да се ко ри сти у ра ду са ма лом гру пом, а под ра зу ме ва се 
уче ње кроз ис ку ство. Уче сни ци гру пе сти чу те о риј ско зна ње о 
зна ча ју до брог орал ног здра вља и овла да ва ју прак тич ним ве шти-
на ма (чла но ви гру пе овла да ва ју тех ни ка ма пра вил ног одр жа ва ња 
орал не хи ги је не). 

Је дан пут 

IV. 2. ШКОЛ СКЕ УСТА НО ВЕ
ПО ПУ ЛА ЦИ О НЕ ГРУ ПЕ ВР СТА СА ДР ЖАЈ ОБИМ

Од пр вог до осмог раз ре да 
основ не шко ле 

Рад у ма лој гру пи 
(шест –девет особа) 

Рад у ма лој гру пи је јед на од ме то да здрав стве но вас пит ног ра да у 
сто ма то ло ги ји за иза бра ну гру пу од шест до де вет слу ша ла ца.
Доктор стоматологије одабира тему, формира групу, заказује 
време рада групе, припрема демонстрациона средства, моделе 
итд. Излаже тему уз припрему демонстрационих средстава, води 
разговор са слушаоцима, даје одговоре на постављена питања и 
доноси закључке у вези изложене теме.

Је дан пут у то ку школ ске го ди не 

Рад у ве ли кој гру пи (ви ше од 30 
осо ба) 

Рад у ве ли кој гру пи је јед на од ме то да здрав стве но вас пит ног ра да 
у сто ма то ло ги ји по иза бра ној те ми за ви ше од 30 слу ша ла ца.
Доктор стоматологије одабира тему, формира групу, заказује 
време рада групе, припрема тему и средства за учила (филм, 
слајдови, презентација) Тема се излаже уз примену училних сред-
става, вођења разговора, давање одговора на постављена питања 
и доношење закључака у вези изложене теме.

Је дан пут у то ку школ ске го ди не 

Жи вот на де мон стра ци ја 
(шест –девет особа) 

Ова ме то да се ко ри сти у ра ду са ма лом гру пом, а под ра зу ме ва се 
уче ње кроз ис ку ство. Уче сни ци гру пе сти чу те о риј ско зна ње о 
зна ча ју до брог орал ног здра вља и овла да ва ју прак тич ним ве шти-
на ма (чла но ви гру пе овла да ва ју тех ни ка ма пра вил ног одр жа ва ња 
орал не хи ги је не).

Је дан пут у то ку школ ске го ди не 

Од пр вог до че твр тог раз-
ре да сред ње шко ле 

Рад у ве ли кој гру пи (ви ше од 30 
осо ба) 

Рад у ве ли кој гру пи је јед на од ме то да здрав стве но вас пит ног ра да 
у сто ма то ло ги ји по иза бра ној те ми за ви ше од 30 слу ша ла ца.
Доктор стоматологије одабира тему, формира групу, заказује 
време рада групе, припрема тему и средства за учила (филм, 
слајдови, презентација) Тема се излаже уз примену училних сред-
става, вођења разговора, давање одговора на постављена питања 
и доношење закључака у вези изложене теме.

Је дан пут у то ку школ ске го ди не 

IV. 3 ВИ СО КО ШКОЛ СКЕ УСТА НО ВЕ
ПО ПУ ЛА ЦИ О НЕ ГРУ ПЕ ВР СТА СА ДР ЖАЈ ОБИМ

Сту ден ти до на вр ше не 26 
го ди не жи во та 

Рад у ма лој гру пи 
(шест –девет особа) 

Рад у ма лој гру пи је јед на од ме то да здрав стве но вас пит ног ра да у 
сто ма то ло ги ји за иза бра ну гру пу од шест до де вет слу ша ла ца.
Доктор стоматологије одабира тему, формира групу, заказује 
време рада групе, припрема демонстрациона средства, моделе 
итд. Излаже тему уз припрему демонстрационих средстава, води 
разговор са слушаоцима, даје одговоре на постављена питања и 
доноси закључке у вези изложене теме.

Је дан пут у то ку школ ске го ди не 

Рад у ве ли кој гру пи (ви ше од 30 
осо ба) 

Рад у ве ли кој гру пи је јед на од ме то да здрав стве но вас пит ног ра да 
у сто ма то ло ги ји по иза бра ној те ми за ви ше од 30 слу ша ла ца.
Доктор стоматологије одабира тему, формира групу, заказује 
време рада групе, припрема тему и средства за учила (филм, 
слајдови, презентација) Тема се излаже уз примену училних сред-
става, вођења разговора, давање одговора на постављена питања и 
доношење закључака у вези изложене теме.

Је дан пут у то ку школ ске го ди не 

V. СА ДР ЖАЈ И ОБИМ ЗДРАВ СТВЕ НЕ ЗА ШТИ ТЕ У ХИТ НИМ МЕ ДИ ЦИН СКИМ СТА ЊИ МА 

У хит ним ме ди цин ским ста њи ма са др жај здрав стве не за шти те чи не:
НА МЕ СТУ ПО ВРЕ ЂИ ВА ЊА И РАЗ БО ЉЕ ВА ЊА У ЗДРАВ СТВЕ НОЈ УСТА НО ВИ

Пр ва по моћ Пр ва по моћ
Ле кар ски пре глед Ле кар ски пре глед
Ме ди цин ска ди јаг но сти ка и ин тер вен ци ја са при ме ном од го ва ра ју ће те ра-
пи је и те ра пиј ских про це ду ра

По треб на ди јаг но стич ка и ла бо ра то риј ска ис пи ти ва ња 
Медицинска интервенција са применом одговарајуће терапије и опсервација 

Са ни тет ски пре воз Са ни тет ски пре воз
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VI. ПРЕ ГЛЕ ДИ И ЛЕ ЧЕ ЊА БО ЛЕ СТИ УСТА И ЗУ БА

VI. 1. ПРЕ ГЛЕ ДИ И ЛЕ ЧЕ ЊЕ БО ЛЕ СТИ УСТА И ЗУ БА КОД ДЕ ЦЕ ДО НА ВР ШЕ НИХ 18 ГО ДИ НА ЖИ ВО ТА, ОД НО СНО ДО КРА ЈА 
ПРО ПИ СА НОГ СРЕД ЊО ШКОЛ СКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА, ОД НО СНО ВИ СО КО ШКОЛ СКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА А НАЈ КА СНИ ЈЕ ДО  

НА ВР ШЕ НИХ 26 ГО ДИ НА ЖИ ВО ТА (члан 41. став 1. тач ка 1) За ко на)
РЕД НИ БРОЈ ВР СТА УСЛУ ГЕ ОБИМ И СА ДР ЖАЈ УСЛУ ГЕ 

1. Ди јаг но сти ка ри зи ка за на ста нак ка ри је са Је дан пут 
2. Ди јаг но сти ка ри зи ка за на ста нак па ро дон то па ти ја Је дан пут 
3. Ви тал на ам пу та ци ја пул пе млеч них зу ба Је дан пут по зу бу  – трај но
4. Ви тал на екс тир па ци ја пул пе млеч них зу ба Је дан пут по зу бу  – трај но
5. Мор тал на ам пу та ци ја пул пе млеч них зу ба Је дан пут по зу бу  – трај но
6. Ле че ње ин фи ци ра не пул пе са не за вр ше ним ра стом ко ре на Је дан пут по зу бу  – трај но
7. Ле че ње не ин фи ци ра не пул пе са не за вр ше ним ра стом ко ре на Је дан пут по зу бу  – трај но
8. Ин тер се ан сно ме ди ка мен то зно ка нал но пу ње ње код зу ба са не за вр ше ним ра стом ко ре на (по ка на лу) До де сет пу та по ка на лу по зу ба
9. Пре вен тив ни ис пун Је дан пут у то ку 24 ме се ца по зу бу. 

10. Амал гам ски ис пун на јед ној по вр ши ни код де це до на вр ше не 15 го ди не жи во та Је дан пут по зу бу.
11. Амал гам ски ис пун на две по вр ши не код де це до на вр ше не 15 го ди не жи во та Је дан пут по зу бу
12. Амал гам ски ис пун на три по вр ши не код де це до на вр ше не 15 го ди не жи во та Је дан пут по зу бу
13. Гла сјо но мер ни ис пун код де це до на вр ше не 15 го ди не жи во та Је дан пут по зу бу
14. Ком по зит ни ис пун на пред њим зу би ма код де це до на вр ше не 15 го ди не жи во та Је дан пут по зу бу
15. Ком по зит ни ис пун на боч ним зу би ма код де це до на вр ше не 15 го ди не жи во та Је дан пут по зу бу.
16. Хи рур шко ва ђе ње им пак ти ра них оч ња ка Је дан пут по зу бу  – трај но
17. Хи рур шка те ра пи ја зу ба у ни ца њу (цир кум ци зи ја) Је дан пут по зу бу  – трај но
18. Хи рур шка те ра пи ја зу ба у ни ца њу (из вла че ње) Је дан пут по зу бу  – трај но
19. Пла сти ка пли ка и фре ну лу ма Је дан пут по пли ки и фре ну лу му  – трај но
20. Ана ли за екс тра о рал не те ле ренд ге но ра ди о гра фи је гла ве Је дан пут по ор то дон ском апа ра ту 
21. Ана ли за ор то пан то мо гра фа Је дан пут по ор то дон ском апа ра ту 
22. Из ра да и ана ли за сту диј ског мо де ла Је дан пут по ор то дон ском апа ра ту
23. Ак тив ни по крет ни ор то донт ски апа рат Је дан пут, у скла ду са Пра вил ни ком о ме ди цин ско-

тех нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју из сред ста-
ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња 

24. Функ ци о нал ни ор то донт ски апа рат Је дан пут, у скла ду са Пра вил ни ком о ме ди цин ско-
тех нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју из сред ста-
ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња

25. Те ра пиј ска ре а дап та ци ја по крет ног ор то донт ског апа ра та Је да на ест по ор то дон ском апа ра ту
26. Ре па ра ту ра ор то донт ски ог апа ра та са оти ском По по тре би  – по сле ис те ка га рант ног ро ка од 6 ме-

се ци 
27. Де ле ро ва ма ска

код де це уз ра ста до 12 го ди на жи во та
Је дан пут  – трај но, у скла ду са 
Правилником о медицинско-техничким помагалима 
која се обезбеђују из средстава обавезног здравстве-
ног осигурања

28. Ве сти бу лар на пло ча,
код де це уз ра ста до 10 го ди не жи во та 

Је дан пут, у скла ду са 
Правилником о медицинско-техничким помагалима 
која се обезбеђују из средстава обавезног здравстве-
ног осигурања

29. Збри ња ва ње де це са по себ ним по тре ба ма По по тре би 
30. Збри ња ва ње де це са оте жа ном са рад њом за сто ма то ло шку ин тер вен ци ју По по тре би

VI. 2. ПРЕ ГЛЕ ДИ И ЛЕ ЧЕ ЊЕ БО ЛЕ СТИ УСТА И ЗУ БА:

VI. 2.1. КОД ДЕ ЦЕ ДО НА ВР ШЕ НИХ 18 ГО ДИ НА ЖИ ВО ТА, ОД НО СНО ДО КРА ЈА ПРО ПИ СА НОГ СРЕД ЊО ШКОЛ СКОГ  
ОБРА ЗО ВА ЊА, ОД НО СНО ВИ СО КО ШКОЛ СКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА А НАЈ КА СНИ ЈЕ ДО НА ВР ШЕ НИХ 26 ГО ДИ НА ЖИ ВО ТА  

(члан 41. став 1. тач ка 1) За ко на)

VI. 2.2. СТА РИ ЈИХ ЛИ ЦА КО ЈА СУ ТЕ ШКО ТЕ ЛЕ СНО ИЛИ ДУ ШЕВ НО ОМЕ ТЕ НА У РАЗ ВО ЈУ, КАО И ЛИ ЦА СА ТЕ ЖИМ  
УРО ЂЕ НИМ ИЛИ СТЕ ЧЕ НИМ ДЕ ФОР МИ ТЕ ТОМ ЛИ ЦА И ВИ ЛИ ЦЕ (члан 41. став 1. тач ка 1) За ко на)

VI. 2.3. КОД ЖЕ НА У ВЕ ЗИ СА ТРУД НО ЋОМ И 12 МЕ СЕ ЦИ ПО СЛЕ ПО РО ЂА ЈА (члан 41. став 1. тач ка 2) За ко на)
РЕД НИ БРОЈ ВР СТА УСЛУ ГЕ ОБИМ И СА ДР ЖАЈ УСЛУ ГЕ 

1. Те ра пи ја ин тра и екс тра о рал них пер фо ра ци ја ко ре на Је дан пут по ка на лу зу ба  – трај но
2. Ре трет ман ка на ла ко ре на (по ка на лу) Је дан пут по ка на лу зу ба  – трај но
3. Ен до донт ска те ра пи ја зу ба са ком пли ко ва ним ка нал ним си сте ми ма  – по ка на лу Је дан пут по ка на лу зу ба  – трај но
4. Ком по зит ни ис пун на боч ним зу би ма Је дан пут по зу бу у то ку 24 ме се ца
5. На до град ња од естет ског ма те ри ја ла (код по вре да) Је дан пут по зу бу у то ку 24 ме се ца
6. Ком по зит ни ин леј Је дан пут по зу бу у то ку 50 ме се ца
7. Ре сек ци ја јед но ко ре них зу ба Је дан пут по зу бу  – трај но
8. Ре сек ци ја гор њих дво ко ре них зу ба Је дан пут по зу бу  – трај но
9. Ре сек ци ја тро ко ре них зу ба Је дан пут по зу бу  – трај но
10. Хе ми сек ци ја и ди сек ци ја зу ба Је дан пут по зу бу  – трај но
11. Хи рур шко ва ђе ње им пак ти ра них ум ња ка Је дан пут по зу бу  – трај но
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VI. 3. ПРЕ ГЛЕ ДИ И ЛЕ ЧЕ ЊЕ БО ЛЕ СТИ УСТА И ЗУ БА:

VI. 3.1. КОД ДЕ ЦЕ ДО НА ВР ШЕ НИХ 18 ГО ДИ НА ЖИ ВО ТА, ОД НО СНО ДО КРА ЈА ПРО ПИ СА НОГ СРЕД ЊО ШКОЛ СКОГ  
ОБРА ЗО ВА ЊА, ОД НО СНО ВИ СО КО ШКОЛ СКОГ ОБРА ЗО ВА ЊА А НАЈ КА СНИ ЈЕ ДО НА ВР ШЕ НИХ 26 ГО ДИ НА ЖИ ВО ТА  

(члан 41. став 1. тач ка 1) За ко на)

VI. 3.2. СТА РИ ЈИХ ЛИ ЦА КО ЈА СУ ТЕ ШКО ТЕ ЛЕ СНО ИЛИ ДУ ШЕВ НО ОМЕ ТЕ НА У РАЗ ВО ЈУ КАО И ЛИ ЦА СА ТЕ ЖИМ  
УРО ЂЕ НИМ ИЛИ ТЕ ЧЕ НИМ ДЕ ФОР МИ ТЕ ТОМ ЛИ ЦА И ВИ ЛИ ЦЕ (члан 41. став 1. тач ка 1) За ко на)

VI. 3.3. КОД ЖЕ НА У ВЕ ЗИ СА ТРУД НО ЋОМ И 12 МЕ СЕ ЦИ ПО СЛЕ ПО РО ЂА ЈА (члан 41. став 1. тач ка 2) За ко на)

VI. 3.4. КОД ОСИ ГУ РА НИХ ЛИ ЦА ПРЕ ТРАН СПЛАН ТА ЦИ ЈЕ БУ БРЕ ГА, ОД НО СНО ОПЕ РА ЦИ ЈЕ НА СР ЦУ (члан 41. став 1.  
тач ка 4) За ко на)

VI. 3.5. КОД ОСИ ГУ РА НИХ ЛИ ЦА У ОКВИ РУ ПРЕ О ПЕ РА ТИВ НОГ И ПО СТО ПЕ РА ТИВ НОГ ТРЕТ МА НА МА ЛИГ НИХ БО ЛЕ СТИ 
У МАК СИ ЛО ФА ЦИ ЈАЛ НОМ ПРЕ ДЕ ЛУ (члан 41. став 1. тач ка 5) За ко на)

VI. 3.6. КОД ОСИ ГУ РА НИХ ЛИ ЦА КОД КО ЈИХ ЈЕ У ТО КУ ЖИ ВО ТА ЗБОГ ОБО ЉЕ ЊА ИЛИ ПО ВРЕ ДЕ ДО ШЛО ДО ГУ БИТ КА 
ПО ЈЕ ДИ НИХ ТЕ ЛЕ СНИХ ИЛИ ПСИ ХИЧ КИХ ФУНК ЦИ ЈА ЗБОГ ЧЕ ГА НИ СУ У МО ГУЋ НО СТИ ДА СА МО СТАЛ НО ОБА ВЉА ЈУ 

АК ТИВ НО СТИ СВА КО ДНЕВ НОГ ЖИ ВО ТА (члан 41. став 1. тач ка 10) За ко на)

VI. 3.7. КОД ОСИ ГУ РА НИ КА ИЗ ЧЛА НА 22. ЗА КО НА 
РЕД НИ БРОЈ ВР СТА УСЛУ ГЕ ОБИМ И СА ДР ЖАЈ УСЛУ ГЕ 

1. Сто ма то ло шки пре глед Је дан пут, ако пре глед ни је из вр шен у окви ру 
превентивних мера

2. Сто ма то ло шки пре глед  – кон трол ни Је дан пут 
3. Спе ци ја ли стич ки пре глед Је дан пут по обо ље њу 
4. Спе ци ја ли стич ки пре глед  – кон трол ни До два пу та по обо ље њу 
5. Кон сул та тив ни пре глед у дру гој уста но ви Је дан пут по обо ље њу 
6. Спе ци ја ли стич ки пре глед на став ни ка Је дан пут по обо ље њу 
7. Спе ци ја ли стич ки пре глед на став ни ка  –кон трол ни До два пу та по обо ље њу 
8. Спе ци ја ли стич ки пре глед па ци је на та са хро нич ним бол ним син дро мом у оро фа ци јал ном пре де лу и 

план те ра пи је 
 По по тре би 

9. Кон зи ли јар ни пре глед са пи са ним ми шље њем По по тре би
10. Ло кал на апли ка ци ја ле ка (to xa vit) Је дан пут по зу бу  – трај но
11. Те ра пи ја ду бо ког ка ри је са (без ис пу на) Је дан пут по зу бу  – трај но
12. Ви тал на ам пу та ци ја Је дан пут по зу бу  – трај но
13. Ин тер се ан сно ме ди ка мен то зно ка нал но пу ње ње (по ка на лу) До три пу та по ка на лу зу ба
14. Ен до донт ска те ра пи ја не ин фи ци ра не пул пе по ка на лу До два пу та по ка на лу зу ба
15. Ен до донт ска те ра пи ја ин фи ци ра не пул пе по ка на лу До три пу та по ка на лу зу ба
16. Ва ђе ње стра ног те ла из ка на ла ко ре на Је дан пут по ка на лу зу ба  – трај но 
17. Амал гам ски ис пун на јед ној по вр ши ни Је дан пут по зу бу. у то ку 24 ме се ца
18. Амал гам ски ис пун на две по вр ши не Је дан пут по зу бу у то ку 24 ме се ца
19. Амал гам ски ис пун на три по вр ши не Је дан пут по зу бу у то ку 24 ме се ца
20. На до град ња фрак ту ри ра ног зу ба Је дан пут по зу бу у то ку 24 ме се ца
21. Гла сјо но мер ни ис пун Је дан пут по зу бу у то ку 24 ме се ца
22. Ком по зит ни ис пун на пред њим зу би ма Је дан пут по зу бу у то ку 24 ме се ца
23. Се лек тив но бру ше ње зу ба (по зу бу) Је дан пут по зу бу  – по по тре би
24. Укла ња ње су пра гин ги вал ног зуб ног ка мен ца по ви ли ци Је дан пут по ви ли ци
25. Об ра да па ро дон тал ног џе па по зу бу Је дан пут по зу бу  – по по тре би
26. Ва ђе ње зу ба Је дан пут по зу бу  – трај но
27. Ком пли ко ва но ва ђе ње зу ба Је дан пут по зу бу  – трај но
28. Хи рур шко ва ђе ње зу ба Је дан пут по зу бу  – трај но 
29. Пр ва по моћ код ден тал ги ја По по тре би
30. Ле че ње ал ве о ли та По по тре би
31. Екс тра о рал на ин ци зи ја аб сце са По по тре би
32. Ин тра о рал на ин ци зи ја аб сце са По по тре би
33. Дре на жа па ро дон тал ног аб сце са По по тре би
34. За у ста вља ње кр ва ре ња По по тре би
35. За у ста вља ње кр ва ре ња хи рур шким пу тем По по тре би
36. При мар на пла сти ка са ва ђе њем ко ре на из си ну са По по тре би
37. При мар на пла сти ка ОАК По по тре би
38. Ан ти шок те ра пи ја По по тре би
39. Ети о ло шка ди јаг но сти ка кон се ку тив них обо ље ња По по тре би
40. От кри ва ње орал них жа ри шта код па ци је на та на бол нич ком ле че њу По по тре би
41. Ин тра ле зиј ска и пе ри ле зиј ска апли ка ци ја ле ка По по тре би
42. Укла ња ње кру ста, по кро ва бу ла или не кро тич них на сла га По по тре би
43. Ки ре та жа орал не слу зо ко же По по тре би
44. Ка у те ри за ци ја тки ва По по тре би
45. Ели ми на ци ја ири та ци ја орал не слу зо ко же По по тре би
46. Укла ња ње му ко зних ци ста По по тре би
47. Укла ња ње ма њих ви лич них ци ста По по тре би
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48. Укла ња ње ве ћих ви лич них ци ста По по тре би
49. Ре ви зи ја си ну са  – Cald well  – Luc По по тре би
50. Укла ња ње сплин та/ши не По по тре би
51. Би оп си ја По по тре би
52. Екс ци зи ја бе ниг них/ма лиг них ко жних ту мо ра са ди рект ном су ту ром М.Ф. Ре ги ја По по тре би
53. Екс ци зи ја бе ниг них/ма лиг них ту мо ра ко же са ре кон струк ци јом де фек та М.Ф. Ре ги ја По по тре би
54. Укла ња ње ту мо ра слу зо ко же усне ду пље По по тре би
55. Укла ња ње бе ниг них ко шта них ту мо ра ли ца и ви ли це По по тре би
56. Ма лиг ни ту мо ри усне  – „V” екс ци зи ја По по тре би
57. Ма лиг ни ту мо ри усне „W” екс ци зи ја По по тре би
58. Укла ња ње ко на ца По по тре би
59. Хи рур шко ле че ње осте о ми је ли ти са М.Ф. ре ги је По по тре би
60. Хи рур шко ле че ње осте о ми је ли ти са М.Ф. ре ги је  – ло кал ног По по тре би
61. Не крек то ми ја по се ан си По по тре би
62. Убри зга ва ње ле ко ва у пљу вач ну жле зду кроз из вод ни ка нал По по тре би
63. Од стра ње ње кал ку лу са из из вод ног ка на ла пљу вач не жле зде По по тре би
64. Обу ка па ци јен та за из во ђе ње функ ци о нал них ве жби за ре ха би ли та ци ју тем по ро ман ди бу лар ног 

згло ба 
По по тре би

65. Да ва ње ињек ци је у те ра пиј ске/ди јаг но стич ке свр хе код осо ба са не у рал ги ја ма По по тре би
66 Пе ри фер не бло ка де ал ко хо лом у ле че њу иди о пат ске три ге ми нал не не у рал ги је По по тре би
67. Цен трал не бло ка де у ле че њу иди о пат ске три ге ми нал не не у рал ги је По по тре би
68. По вр шин ска ло кал на ане сте зи ја По по тре би
69. Ин фил тра ци о на ане сте зи ја По по тре би
70. Ане сте зи ја у орал ној хи рур ги ји По по тре би
71. Ане сте зи ја у мак си ло фа ци јал ној хи рур ги ји По по тре би
72. Збри ња ва ње осо ба са по себ ним по тре ба ма По по тре би
73. Збри ња ва ње осо ба са по себ ним по тре ба ма у ин ха ла ци о ној се да ци ји По по тре би
74. Збри ња ва ње осо ба са по себ ним по тре ба ма у ин тра вен ској се да ци ји По по тре би
75. Ренд ге но гра фи ја зу ба ин тра о рал на По по тре би
76. Ор то пан то мо грам По по тре би
77. Те ле ренд ген По по тре би
78. Сни мак фа ци лај ног ма си ва По по тре би
79. Сни мак па ра на зал них шу пљи на По по тре би
80. Сни мак ор би та По по тре би
81. Сни мак ја го дич них лу ко ва По по тре би
82. Ин тра о рал ни ме то ди ра ди о гра фи са ња По по тре би
83. Сни мак до ње ви ли це у три прав ца По по тре би
84. Сни мак тем по ро ман ди бу лар них згло бо ва По по тре би
85. На тив но ра ди о гра фи са ње пљу вач них жле зда По по тре би
86. Си ја ло гра фи ја По по тре би
87. Ул тра звуч ни пре глед пљу вач них жле зди По по тре би
88. Кра ни о грам (ПА и про фил ло ба ње) По по тре би
89. Врат ни део кич ме у два прав ца По по тре би
90. ЦТ пре глед сред њег ма си ва ли ца без кон тра ста По по тре би
91. ЦТ пре глед сред њег ма си ва ли ца са кон тра стом По по тре би
92. ЦТ пре глед до ње ви ли це без кон тра ста По по тре би
93. ЦТ пре глед до ње ви ли це са кон тра стом По по тре би
94. ЦТ пре глед вра та без кон тра ста По по тре би
95. ЦТ пре глед вра та са кон тра стом По по тре би
96. ЦТ пре глед пљу вач них жле зда без кон тра ста По по тре би
97. ЦТ пре глед пљу вач них жле зда са кон тра стом По по тре би
98. Ре кон струк ци ја ЦТ сли ке По по тре би
99. ЦТ пре глед ор би та без кон тра ста По по тре би
100. ЦТ пре глед ор би та са кон тра стом По по тре би

VI. 4. НЕО П ХО ДАН СТО МА ТО ЛО ШКИ ТРЕТ МАН КОД ОСО БА СА УРО ЂЕ НИМ ИЛИ СТЕ ЧЕ НИМ ТЕ ЖИМ ДЕ ФОР МИ ТЕ ТОМ 
ЛИ ЦА И ВИ ЛИ ЦЕ (члан 41. став 1. тач ка 8) За ко на)

РЕД НИ БРОЈ ВР СТА УСЛУ ГЕ ОБИМ И СА ДР ЖАЈ УСЛУ ГЕ 
1. Фик сни ор то донт ски апа рат у окви ру пре о пе ра тив ног и по сто пе ра тив ног трет ма на код оси гу ра них 

ли ца уз ра ста од 12 до 25 го ди на жи во та са уро ђе ним и те жим сте че ним де фор ми те ти ма ли ца и ви ли-
ца 

Је дан пут  – трај но, у скла ду са Пра вил ни ком о ме ди-
цин ско-тех нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју из 
сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња

2. Фик сни ор то донт ски апа рат у окви ру пре о пе ра тив ног и по сто пе ра тив ног трет ма на код оси гу ра них 
ли ца уз ра ста од 12 до 25 го ди на жи во та са опе ри са ним рас це пи ма усне, ал ве о лар ног гре бе на и неп ца 

Је дан пут  – трај но, у скла ду са Пра вил ни ком о ме ди-
цин ско-тех нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју из 
сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња

3. Сти му ла тор
код осигураних лица узраста од 0-12 месеци 

Је дан пут, у скла ду са Пра вил ни ком о ме ди цин ско-
тех нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју из сред ста-
ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња

4. Оп ту ра тор про те за за уро ђе не ано ма ли је Је дан пут у 48 ме се ци, у скла ду са Пра вил ни ком о ме-
ди цин ско-тех нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју 
из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња
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5. Пар ци јал на акри лат на про те за, 
код оси гу ра них ли ца код ко јих по сто ји:
 – уро ђе ни пар ци јал ни не до ста так зу ба, 
 – пар ци јал ни не до ста так зу ба (Hypo don tia po stra u ma ti ca et.St.post cystec to mi am K09.0) код де це до 18 
го ди не жи во та 

За уз раст до 18 го ди на жи во та је дан пут у 12 ме се-
ци,за уз раст пре ко 18 го ди на жи во та, је дан пут у 60 
ме се ци, у скла ду са 
 Правилником о медицинско-техничким помагалима 
која се обезбеђују из средстава обавезног здравстве-
ног осигурања

6. То тал на про те за
 код оси гу ра них ли ца код ко јих по сто ји уро ђе ни не до ста так свих зу ба 
 

За уз раст до 18 го ди на жи во та је дан пут у 12 ме се ци, 
за уз раст пре ко 18 го ди на жи во та, је дан пут у 60 
ме се ци, у скла ду са Пра вил ни ком о ме ди цин ско-тех-
нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју из сред ста ва 
оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња

VI. 5. ПРО ТЕТ СКЕ НА ДОК НА ДЕ У ОКВИ РУ ПОСТ ТУ МОР СКЕ РЕ ХА БИ ЛИ ТА ЦИ ЈЕ И РЕ КОН СТРУК ЦИ ЈЕ ЛИ ЦА И ВИ ЛИ ЦЕ  
(члан 41. став 1. тач ка 9) За ко на)

РЕД НИ БРОЈ ВР СТА УСЛУ ГЕ ОБИМ И СА ДР ЖАЈ УСЛУ ГЕ 
1. При вре ме на оп ту ра тор про те за Је дан пут у шест ме се ци, у скла ду са Пра вил ни ком о 

ме ди цин ско-тех нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу-
ју из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња

2. Де фи ни тив на оп ту ра тор про те за Је дан пут у 48 ме се ци, у скла ду са Пра вил ни ком о ме-
ди цин ско-тех нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју 
из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња

3. Из ра да и ана ли за сту диј ског мо де ла/му ла жа код де фор ми те та ли ца и ви ли ца Је дан пут по на док на ди
4. Ке фа ло ме триј ска ана ли за код де фор ми те та ли ца и ви ли ца Је дан пут по на док на ди
5. Фо то ке фа ло ме три ска ана ли за код де фор ми те та ли ца и ви ли ца Је дан пут по на док на ди
6. Ре а дап та ци ја и ре о клу да ци ја оп ту ра то ра По по тре би 

VI. 6. ИЗ РА ДА АКРИ ЛАТ НЕ ТО ТАЛ НЕ И СУБ ТО ТАЛ НЕ ПРО ТЕ ЗЕ КОД ОСО БА СТА РИ ЈИХ ОД 65 ГО ДИ НА ЖИ ВО ТА  
(члан 41. став 1. тач ка 7) За ко на)

РЕД НИ БРОЈ ВР СТА УСЛУ ГЕ ОБИМ И СА ДР ЖАЈ УСЛУ ГЕ 
1. Пар ци јал на акри лат на про те за 

 
Је дан пут у 60 ме се ци, у скла ду са Пра вил ни ком о ме-
ди цин ско-тех нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју 
из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња

2. То тал на про те за 
 

Је дан пут у 60 ме се ци, у скла ду са Пра вил ни ком о ме-
ди цин ско-тех нич ким по ма га ли ма ко ја се обез бе ђу ју 
из сред ста ва оба ве зног здрав стве ног оси гу ра ња

3. Ре па ра ту ра про те зе  – пре лом пло че По по тре би  – по сле ис те ка га рант ног ро ка од 30 
ме се ци 

4. До да так зу ба у про те зи По по тре би  – по сле ис те ка га рант ног ро ка од 30 
ме се ци

5. До да так ку ки це у про те зи 
 

По по тре би  – по сле ис те ка га рант ног ро ка од 30 
ме се ци 

6. Под ла га ње про те зе ди рект но  – хлад но ве зу ју ћи акри лат По по тре би  – по сле ис те ка га рант ног ро ка од 30 
ме се ци 

7. Под ла га ње про те зе ин ди рект но По по тре би  – по сле ис те ка га рант ног ро ка од 30 
ме се ци

VI. 7. УР ГЕНТ НИ СТО МА ТО ЛО ШКИ И ХИ РУР ШКИ ПРЕ ГЛЕ ДИ И ЛЕ ЧЕ ЊЕ ПО ВРЕ ДА ЗУ БА И КО СТИ ЈУ ЛИ ЦА  
(члан 41. став 1. тач ка 6) За ко на)

РЕД НИ БРОЈ ВР СТА УСЛУ ГЕ ОБИМ И СА ДР ЖАЈ УСЛУ ГЕ 
1. Сто ма то ло шки пре глед Је дан пут по по вре ди
2. Сто ма то ло шки пре глед  – кон трол ни  До три пу та по по вре ди
3. Спе ци ја ли стич ки пре глед Је дан пут по по вре ди 
4. Спе ци ја ли стич ки пре глед  – кон трол ни  До три пу та по по вре ди
5. Пр ва по моћ код по вре да По по тре би 
6. При мар на об ра да ра не  – ин тра о рал но По по тре би
7 За у ста вља ње кр ва ре ња По по тре би
8. За у ста вља ње кр ва ре ња хи рур шким пу тем По по тре би 
9 Ре план та ци ја стал них зу ба По по тре би

10. Ре по зи ци ја лук си ра не до ње ви ли це По по тре би
11. Ви тал на ам пу та ци ја/екс тир па ци ја код фрак ту ра зу ба са отво ре ном пул пом По по тре би 
12. Пр ва по моћ код мул ти плих по вре да зу ба у де це По по тре би
13. Збри ња ва ње мул ти плих по вре да зу ба у де це По по тре би
14. Збри ња ва ње по вре да зу ба са те жим по ре ме ћа ји ма струк ту ре По по тре би 
15. Фик са ци ја тра у мат ски лук си ра них зу ба сплин том/ши ном По по тре би
16. Фик са ци ја тра у мат ски лук си ра них зу ба ком по зит ним сплин том/ши ном По по тре би
17. При мар на об ра да ра не без су ту ре мак си ло фа ци јал не ре ги је По по тре би 
18. При мар на об ра да ра не са су ту ром мак си ло фа ци јал не ре ги је По по тре би
19. Укла ња ње стра ног те ла из ме ких и ко шта них тки ва ли ца и ви ли це По по тре би
20. Збри ња ва ње пре ло ма ви ли це ме то дом жи ча не имо би ли за ци је По по тре би 
21. Збри ња ва ње пре ло ма ви ли це стан дард ном ши ном По по тре би
22. Збри ња ва ње пре ло ма ви ли це акри лат ном удла гом  – сплин том По по тре би
23. Ренд ге но гра фи ја зу ба ин тра о рал на По по тре би
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РЕД НИ БРОЈ ВР СТА УСЛУ ГЕ ОБИМ И СА ДР ЖАЈ УСЛУ ГЕ 
24. Ор то пан то мо грам По по тре би
25. Те ле ренд ген По по тре би
26. Сни мак фа ци лај ног ма си ва По по тре би
27. Сни мак па ра на зал них шу пљи на По по тре би
28. Сни мак ор би та По по тре би
29. Сни мак ја го дич них лу ко ва По по тре би
30. Ин тра о рал ни ме то ди ра ди о гра фи са ња По по тре би
31. Сни мак до ње ви ли це у три прав ца По по тре би
32. Сни мак тем по ро ман ди бу лар них згло бо ва По по тре би
33. Кра ни о грам (ПА и про фил ло ба ње) По по тре би
34. ЦТ пре глед сред њег ма си ва ли ца без кон тра ста По по тре би
35. ЦТ пре глед сред њег ма си ва ли ца са кон тра стом По по тре би
36. ЦТ пре глед до ње ви ли це без кон тра ста По по тре би
37. ЦТ пре глед до ње ви ли це са кон тра стом По по тре би
38. Ре кон струк ци ја ЦТ сли ке По по тре би
39. ЦТ пре глед ор би та без кон тра ста По по тре би
40. ЦТ пре глед ор би та са кон тра стом По по тре би

VI.8. ХИТ НА СТО МА ТО ЛО ШКА ЗДРАВ СТВЕ НА ЗА ШТИ ТА ЗА ОД РА СЛЕ (члан 41. став 1. тач ка 3) За ко на)
РЕД НИ БРОЈ ВР СТА УСЛУ ГЕ ОБИМ И СА ДР ЖАЈ УСЛУ ГЕ 

1. Пр ва по моћ код ден тал ги ја По по тре би 
2. Екс тра о рал на ин ци зи ја аб сце са По по тре би
3. Ин тра о рал на ин ци зи ја аб сце са По по тре би
4. Дре на жа па ро дон тал ног аб сце са По по тре би 
5. За у ста вља ње кр ва ре ња По по тре би
6. За у ста вља ње кр ва ре ња хи рур шким пу тем По по тре би
7. При мар на пла сти ка ОАК По по тре би
8. При мар на пла сти ка са ва ђе њем ко ре на из си ну са По по тре би 
9. Ле че ње ал ве о ли та По по тре би
10. Ан ти шок те ра пи ја По по тре би
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На осно ву чла на 11. став 3. За ко на о из ме на ма и до пу на ма За ко на о аутор ском и срод ним пра ви ма („Слу жбе ни гла сник РС”, број 

119/12),
За вод за ин те лек ту ал ну сво ји ну до но си

T А Р И ФУ 

о из ме ни Та ри фе за оства ри ва ње пра ва на по себ ну  
на кна ду

Члан 1.
У Та ри фи за оства ри ва ње пра ва на по себ ну на кна ду („Слу жбе ни гла сник РС”, број 43/13), у При ло гу, у Та риф ном бро ју 2, у ко ло ни 

„Про це нат од вред но сти уре ђа ја”, про це нат: „0,5%” за ме њу је се про цен том: „1%”.

Члан 2.
Ова та ри фа сту па на сна гу осмог да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

990 број 012-713/2017-01
У Бе о гра ду, 27. ја ну а ра 2017. го ди не

Вр ши лац ду жно сти  ди рек то ра,
Вла ди мир Ма рић, с.р.



3. фебруар 2017. Број 8 131

406
У скла ду са чла ном 68. За ко на о ду ва ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12  – ускла ђе ни из но си, 69/12  – 

ускла ђе ни из но си, 93/12, 8/13  – ускла ђе ни из но си, 64/13  – ускла ђе ни из но си, 108/13, 4/14  – ускла ђе ни из но си, 79/14  – ускла ђе ни из но си, 
5/15  – ускла ђе ни из но си и 67/15  – ускла ђе ни из но си) и  За ко на о ак ци за ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 
43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. за кон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12  – ускла ђе ни дин. из но си, 43/12  – од лу ка, 76/12 
 – од лу ка, 93/12, 119/12, 8/13  – ускла ђе ни дин. из но си, 47/13, 4/14  – ускла ђе ни дин. из но си, 68/14  – др. за кон, 142/14, 4/15  – ускла ђе ни 
дин. из но си, 5/15  – ускла ђе ни дин. из но си, 55/15 и 103/15), 

„Ве ле та бак” д.о.о. об ја вљу је ма ло про дај не це не ду ван ских пре ра ђе ви на ко је ва же од на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”.

М А  Л О  П РО Д А Ј  Н Е  Ц Е  Н Е

Ред. 
бр. Увозник Врста дуванске прерађевине Марка дуванскепрерађевине Јединица мере

Малопродајна цена
(у динарима) по
јединици мере

1. „Велетабак” д.о.о. резани дуван GEORGE KARELIAS & SONS HRT kg 10.800,00
2. „Велетабак” д.о.о. резани дуван GEORGE KARELIAS & SONS CREME HRT kg 10.800,00
3. „Велетабак” д.о.о. резани дуван GEORGE KARELIAS&SONS DARK BLUE HRT kg 11.200,00

Наведене малопродајне цене објавити у „Службеном гласнику   Републике Србије”.

Директор, 
Саша Глушац, с.р.

407
У скла ду са чла ном 68. За ко на о ду ва ну („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 101/05, 90/07, 95/10, 36/11, 6/12  – ускла ђе ни износи, 69/12  – 

ускла ђе ни износи, 93/12, 8/13  – ускла ђе ни износи, 64/13  – ускла ђе ни износи, 108/13, 4/14  – ускла ђе ни износи, 79/14  – ускла ђе ни износи, 
5/15  – ускла ђе ни износи и 67/15  – ускла ђе ни износи) и За ко на о ак ци за ма („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 43/03, 72/03, 
43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. за кон, 61/07, 5/09, 31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 6/12  – ускла ђе ни дин. износи, 43/12  – од лу ка, 76/12 
 – од лу ка, 93/12, 119/12, 8/13  – ускла ђе ни дин. износи, 47/13, 4/14  – ускла ђе ни дин. износи, 68/14  – др. за кон, 142/14, 4/15  – ускла ђе ни 
дин. износи, 5/15  – ускла ђе ни дин. износи, 55/15 и 103/15), 

„Ве ле та бак” д.о.о. об ја вљу је ма ло про дај не це не ду ван ских пре ра ђе ви на ко је ва же од на ред ног да на од да на об ја вљи ва ња у „Слу-
жбе ном гла сни ку Ре пу бли ке Ср би је”. 

М А Л О П РОД А Ј Н Е  Ц Е Н Е

Ред. 
бр. Увозник Врста  дуванке прерађевине Марка дуванске прерађевине Паковање

Малопродајна цена
(у динарима)

по јединици 
мере (паклица) по паковању

1. „Велетабак” д.о.о. цигарете KARELIA SLIMS 20 ком. 270,00 270,00
2. „Велетабак” д.о.о. цигарете KARELIA SLIMS BLUE 20 ком . 270,00 270,00
3. „Велетабак” д.о.о. цигарете KARELIA SLIMS MENTHOL 20 ком . 270,00 270,00
4. „Велетабак” д.о.о. цигарете KARELIA SLIMS CREME COLOR 20 ком . 270,00 270,00
5. „Велетабак” д.о.о. цигарете OMÈ 20 ком . 270,00 270,00
6. „Велетабак” д.о.о. цигарете OMÈ YELLOW 20 ком . 270,00 270,00
7. „Велетабак” д.о.о. цигарете Geoge Karelia & Sons Virginia Filters 20 ком . 310,00 310,00
8. „Велетабак” д.о.о. цигарете Geoge Karelia & Sons 20 ком . 310,00 310,00

Директор, 
Саша Глушац, с.р.

408
На осно ву чла на 11. став 2. За ко на о пре во зу у друм ском са о бра ћа ју („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 46/95, 66/01, 61/05, 91/05, 62/06, 

31/11 и 68/15  – др. за кон) и чла на 48. став 1. тач ка 3. под тач ка 1) Ста ту та При вред не ко мо ре Ср би је („Слу жбе ни гла сник РС”, број 39/16),
Управ ни од бор При вред не ко мо ре Ср би је, на сед ни ци одр жа ној 1. фе бру а ра 2017. го ди не, до но си

ДО ПУ НУ ОП ШТИХ УСЛО ВА

пре во за у ме ђу ме сном друм ском пре во зу пут ни ка

Члан 1.
У Оп штим усло ви ма пре во за у ме ђу ме сном друм ском пре во зу пут ни ка („Слу жбе ни гла сник РС”, бр. 102/09, 120/12, 2/14, 3/14  – ис-

прав ка и 143/14), у да љем тек сту: Оп шти усло ви, у чла ну 14. став 3. по сле ре чи „Гру па ци ја за пре воз пут ни ка у друм ском са о бра ћа ју и 
ауто бу ске ста ни це” до да ју се ре чи „од но сно Од бор Гру па ци је за пре воз пут ни ка у друм ском са о бра ћа ју и ауто бу ске ста ни це”.

Д РУ Г Е  О Р ГА Н И З А Ц И Ј Е
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Члан 2.
Из у зет но за 2017. го ди ну, зах те ви за утвр ђи ва ње ис пу ња ва ња усло ва у по гле ду за штит них вре ме на за но ве ре до ве во жње до ста вља-

ју се нај ка сни је до 1. мар та 2017. го ди не, пред ло зи но вих ре до ва во жње (ком пле ти) би ће об ја вље ни на сај ту При вред не ко мо ре Ср би је 
до 10. мар та 2017. го ди не, пи са ни при го во ри на пред ло ге но вих ре до ва во жње до ста вља ју се Ко ми си ји за ме ђу ме сни пре воз При вред не 
ко мо ре Ср би је до 27. мар та 2017. го ди не, за ин те ре со ва ни пре во зни ци ће се упо зна ти са из ве шта јем Ко ми си је из чла на 20. Оп штих усло-
ва нај ка сни је до 25. апри ла 2017. го ди не, пи са ну жал бу на из ве штај, од но сно од лу ке Ко ми си је пре во зник мо же уло жи ти Гру па ци ји нај-
ка сни је до 10. ма ја 2017. го ди не, под но си лац при го во ра мо же по ву ћи свој при го вор на пред лог но вог ре да во жње нај ка сни је до 10. ма ја 
2017. го ди не, Гру па ци ја ће раз мо три ти из ве штај Ко ми си је, жал бе на из ве штај, ста во ве Ко ми си је по уло же ним жал ба ма и до не ти од лу ку о 
усва ја њу из ве шта ја о ис пу ња ва њу усло ва у по гле ду за штит них вре ме на, од но сно од ре да ба Оп штих усло ва за све пред ло ге но вих ре до ва 
во жње, нај ка сни је до 5. ју на 2017. го ди не, од лу ка са из ве шта јем из чла на 24. ст. 1. и 2. Оп штих усло ва до ста вља се Ми ни стар ству до 15. 
ју на 2017. го ди не, а но ви ре до ви во жње из чла на 25. ст. 1. и 2. Оп штих усло ва уру чу ју се овла шће ном ли цу за ин те ре со ва ног пре во зни ка 
у Удру же њу до 15. ју на 2017. го ди не.

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

02.01 број 1/27
У Бе о гра ду, 1. фе бру а ра 2017. го ди не

При вред на ко мо ра Ср би је
Пред сед ник, 

Мар ко Ча деж, с.р.
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