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Уредба о утврђивању Државног програма обнове, односно хитних  
радова на санацији објеката за заштиту од штетног дејства вода, 
оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом  
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Уредба  о условима и начину спровођења субвенционисане доделе 
заштитних рамова за употребљавани трактор   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 19
Уредба о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по зонама  
и агломерацијама на територији Републике Србије за 2021. годину   –  – 26
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Одлука о изради измена и допуна Просторног плана подручја  
посебне намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761,  
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Одлука  о утврђивању Цркве Блажене деве Марије у Земуну  
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Одлука о утврђивању Евангелистичко Хришћанске цркве А.В.  
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Одлука о измени Одлуке о образовању Комисије за евидентирање  
и одобравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса   –  –  –  –  –  –  – 53
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Одлука о образовању Међуресорне радне групе за праћење  
реализације пројеката „Пресељење Историјског музеја Србије  
у објекат Главне железничке станице у Београду”, „Пресељење  
Музеја Николе Тесле у објекат термоелектране  – Снага и светлост”  
и „Национална концертна дворана у Београду” (радни назив)   –  –  –  –  – 54
Одлука о измени Одлуке о образовању Међуресорне радне групе  
за реформу јавних финансија ради остваривања циљева  
„зелене агендеˮ   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 55
Одлука о образовању Кooрдинaциoнoг тeлa зa сузбиjaње  
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Решење о постављењу почасног конзула Републике Србије  
у Куала Лумпуру, Малезија  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 56
Решења о разрешњима, постављењима и именовањима  –  –  –  –  – 57 до 69
Решење о давању сагласности на Годишњи програм рада  
Агенције за акредитацију здравствених установа Србије  
за 2022. годину   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 70
Решење о давању сагласности на Одлуку о Финансијском плану  
Агенције за акредитацију здравствених установа Србије  
за 2022. годину   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 70
Решење о давању сагласности на Извештај о раду Акредитационог  
тела Србије за 2021. годину   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  – 70
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ВЛ А Д А
5024

На основу члана 39. Закона о трговини („Службени гласник 
РС”, број 52/19) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о измени Уредбе о ограничењу висине цена деривата 
нафте 

Члан 1.
У Уредби о ограничењу висине цена деривата нафте („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 97/22, 110/22, 121//22, 130/22 и 133/22), у 
члану 10. речи: „31. децембра 2022. годинеˮ замењују се речима: 
„31. јануара 2023. годинеˮ.

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

ња у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-11204/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

5025
Ha основу члана 29а став 4, члана 31а став 11. и члана 53а 

тач. а) и г) Закона о заштити становништва од заразних болести 
(„Службени гласник PC”, бр. 15/16, 68/20 и 136/20) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о измени Уредбе о мерама за спречавање и сузбијање 
заразне болести COVID-19

Члан 1.
У Уредби о мерама за спречавање и сузбијање болести 

COVID-19 („Службени гласник PC”, бр. 33/22, 48/22, 53/22 и 
69/22) у члану 12б речи: „31. децембрa 2022. године” замењују се 
речима: „30. јуна 2023. године”.

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

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-11201/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

5026
На основу члана 194. став 2. Закона о здравственом осигурању 

(„Службени гласник РС”, број 25/19) и члана 42. став 1. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У
о Плану здравствене заштите из обавезног здравственог 

осигурања у Републици Србији за 2023. годину

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се План здравствене заштите из обаве-

зног здравственог осигурања у Републици Србији за 2023. годину.
План здравствене заштите из обавезног здравственог осигу-

рања у Републици Србији за 2023. годину из става 1. овог члана 
одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу 1. јануара 2023. године.

05 број 110-11179/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

ПЛАН ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ 
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА 

2023. ГОДИНУ

ПРЕТХОДНЕ КОНСТАТАЦИЈЕ

Влада у складу са Законом о здравственом осигурању (у да-
љем тексту: Закон) доноси План здравствене заштите из обавезног 
здравственог осигурања у Републици Србији за 2023. годину (у 
даљем тексту: План), као оперативни документ у спровођењу по-
литике обавезног здравственог осигурања.

Основни циљ доношења Плана је да обезбеди што потпунију 
реализацију права на здравствену заштиту из обавезног здравстве-
ног осигурања.

Полазећи од стратешких опредељења и циљева здравствене 
политике Републике Србије и законских оквира за планирање и 
спровођење права осигураних лица у области здравствене заштите 
из обавезног здравственог осигурања и на основу процене и из-
бора здравствених потреба и приоритета у здравственој заштити, 
Планом се ближе дефинишу циљеви здравствене заштите и садр-
жај и обим мера здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања за 2023. годину у оквиру следећег садржаја:

1) сврха здравствене заштите из обавезног здравственог оси-
гурања;

2) здравствене потребе осигураних лица;
3) приоритети за спровођење здравствене заштите осигура-

них лица;
4) мере здравствене заштите и здравствене услуге за реализа-

цију процењених здравствених потреба осигураних лица;
5) капацитети обавезног здравственог осигурања и здрав-

ствене службе за реализацију Плана;
6) план роба и услуга за које се спроводе централизоване јав-

не набавка.

1. СВРХА ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ ИЗ ОБАВЕЗНОГ 
ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА

Полазећи од сета стратешких докумената којима су дефи-
нисана опредељења државе у спровођењу здравствене заштите у 
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систему обавезног здравственог осигурања, националних програ-
ма и планова развоја здравствене заштите становништва и најосе-
тљивијих популационих група, као и права утврђених у систему 
обавезног здравственог осигурања, а посебно права на здравстве-
ну заштиту, сврха здравствене заштите из обавезног здравственог 
осигурања односи се на заштиту и унапређење здравља осигура-
них лица, повећање очекиваног трајања живота и смањење смрт-
ности, повећање броја година живота без болести или инвалидно-
сти, као и осигурање највишег могућег нивоа физичког, менталног 
и социјалног здравља уз бригу за побољшање квалитета живота.

Сврха здравствене заштите из обавезног здравственог осигу-
рања остварује се кроз:

1) предузимања организованих мера и активности, услова, 
начина спровођења, извршиоца и средстава за спровођење на за-
штити осигураника од заразне болести Covid-19;

2) подстицање природног обнављања становништва мерама 
социјалне и здравствене политике и здравствене заштите репро-
дуктивног здравља;

3) примарну превенцију свих ризика за настајање болести 
срца и крвних судова, метаболичких поремећаја и синдрома, уна-
пређење хигијене исхране, кроз развој саветовалишта и програм-
ске задатке и активности института и завода за јавно здравље;

4) унапређење менталног здравља осигураних лица мерама 
примарне и секундарне превенције: превенција насиља у породи-
ци, школи, колективу, развој модела здраве породице, здраве шко-
ле, здравог колектива, превенција алкохолизма, пушења, злоупо-
требе лекова и дрога код најмлађег узраста;

5) повећање обухвата циљних група здравог становништва, 
организованим скрининг прегледима на малигне болести;

6) праћење и унапређење ефикасности и квалитета система 
здравствене заштите са заштитом права осигураних лица, као ко-
рисника здравствених услуга и укључивање приватног здравстве-
ног сектора у реализацију права осигураних лица.

2. ЗДРАВСТВЕНЕ ПОТРЕБЕ ОСИГУРАНИХ ЛИЦА

План садржи процену потенцијалних и очекиваних здрав-
ствених потреба осигураних лица и популационих група Републи-
ке Србије, у односу на укупан број осигураних лица према ста-
рости, полу и вулнерабилности, коришћења здравствене заштите 
и здравствених услуга, очекиваних утицаја на здравље у оквиру 
демографских, виталних и социјалних промена и епидемиолошке 
ситуације. На процену врсте и обима здравствених потреба утичу 
и други фактори, као што су навике и понашање у вези са здра-
вљем, вредновање здравља у традицији и култури становништва, 
расположиви и доступни капацитети у систему здравствене за-
штите и обавезног здравственог осигурања и други фактори.

Потенцијалне здравствене потребе односе се на здрава оси-
гурана лица у области унапређења и очувања здравља и ради за-
штите и очувања виталних капацитета и спречавања деловања 
препознатих ризика по здравље. Реализују се на примарном ни-
воу у оквиру превентивне здравствене заштите и у мањем обиму у 
болничкој здравственој заштити у вези са трудноћом и порођајем 
и у здравственој заштити новорођенчади и одојчади у оквиру при-
марне и секундарне превенције.

Здравствене потребе оболелих и повређених лица процењују 
се у области лечења, неге и рехабилитације у примарној и болнич-
кој здравственој заштити на секундарном и терцијарном нивоу, на 
основу очекиваног коришћења здравствене заштите и здравстве-
них услуга, регистрованог морбидитета у примарној и болничкој 
заштити и одређених обољења и стања од већег социјалномеди-
цинског значаја према популационим регистрима, пријавама (за-
разне и друге болести) и других показатеља угрожености здравља 
становништва и осигураних лица, у односу на најчешће узроке 
смртности и друго.

Врста и обим здравствених потреба у области превентивне 
заштите и у области лечења и рехабилитације за сва осигурана 
лица према популационим и вулнерабилним групама процењују 
се и у односу на достигнути ниво реализације права, нарочито у 
области превентивне здравствене заштите, као и у оквиру кори-
шћења, у оквиру пропусне моћи здравствене делатности, односно 
капацитета у државној својини према општем акту Владе којим се 
утврђује план мреже здравствених установа (у даљем тексту: План 
мреже), ван Плана мреже и у приватној пракси, те утврђених мера 
извршења.

Потребе за лечењем неплодности медицинским методама 
асистиране репродукције у Републици Србији обезбеђују се по-
ступцима биомедицински потпомогнутог оплођења (у даљем тек-
сту: БМПО). Овако контролисани поступци оплодње спроводе се 
како у здравственим установама из Плана мреже, тако и у здрав-
ственим установама ван Плана мреже које испуњавају прописане 
услове с обзиром да су капацитети здравствених установа из Пла-
на мреже ограничени.

Као последица неравнотеже између здравствених потреба и 
капацитета здравствене службе да одговори постојећим захтевима, 
планирају се оне врсте здравствених услуга за које је од 2013. го-
дине законом утврђено формирање листа чекања. Због ограниче-
них капацитета здравствених установа из Плана мреже, пружање 
услуга са листе чекања захтева укључивање здравствених устано-
ва ван Плана мреже, односно приватне праксе.

Због значаја и растућих потреба, планирају се и радиотера-
пијске методе.

У циљу задовољења дуготрајних здравствених потреба и у 
складу са расположивим капацитетима, планирају се активности у 
вези са пресађивањем ћелија, ткива и органа.

Специфичне потребе, у случају болести и повреда, у стацио-
нарним условима представља и обезбеђивање крви и крвних дери-
вата у оквиру трансфузиолошке делатности.

Део Плана представља и план потреба роба и услуга за које 
се спроводе централизоване јавне набавке.

3. ПРИОРИТЕТИ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ 
ОСИГУРАНИХ ЛИЦА

Приоритети у здравственој заштити осигураних лица дефи-
нисани су критеријумима Светске здравствене организације (ве-
личина здравственог проблема, значај и могућност здравствене 
интервенције), на основу процене здравствених потреба и достиг-
нутог нивоа права у здравственој заштити од одређених обољења.

Приоритети су:
1) превенција и сузбијање заразних болести (првенствено 

Covid-19/SARS-CoV-2, вакцинабилних болести, туберкулозе и 
HIV-а/AIDS-а);

2) превенција и сузбијање хроничних незаразних болести 
(пре свега болести срца и крвних судова, малигне и шећерне боле-
сти, унапређење менталног здравља);

3) здравствена заштита посебно осетљивих групација ста-
новништва (првенствено жене у репродуктивном периоду, одој-
чад, предшколска деца, школска деца и омладина, старија лица и 
радно активно становништво);

4) палијативна нега и збрињавање лица у терминалном ста-
дијуму болести;

5) превенција породичног насиља и збрињавање осигураних 
лица изложених насиљу.

Због актуелне епидемиолошке ситуације, реализација при-
оритета превенција и сузбијање заразних болести (првенствено 
Covid-19/SARS-CoV-2) и сузбијање хроничних незаразних боле-
сти (пре свега болести срца и крвних судова, малигне и шећерне 
болести, унапређење менталног здравља) остварују се у пуном 
обиму, док су остали поменути приоритети условљени реализаци-
јом тих приоритета и реализују се у складу са актуелном епидеми-
олошком ситуацијом.

4. МЕРЕ ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ И ЗДРАВСТВЕНЕ УСЛУГЕ 
ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПРОЦЕЊЕНИХ ЗДРАВСТВЕНИХ ПОТРЕБА 

ОСИГУРАНИХ ЛИЦА

У складу са одредбама Закона и у оквиру утврђених права 
из обавезног здравственог осигурања, за реализацију процењених 
потреба осигураних лица, по популационим групама, по нивоима 
здравствене заштите (примарни, секундарни и терцијарни ниво), 
на нивоу Републике Србије планирају се следеће мере здравствене 
заштите и здравствене услуге:

1) спречавање, сузбијање и гашење епидемије заразне боле-
сти Covid-19;

2) мере превенције и раног откривања болести;
3) прегледи и лечење у вези са планирањем породице, у току 

трудноће, порођаја и до 12 месеци након порођаја;
4) прегледи и лечење у случају болести и повреда;
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5) прегледи и лечење болести уста и зуба;
6) медицинска рехабилитација у случају болести и повреда;
7) обезбеђење и коришћење лекова и медицинских средстава.
Спровођење епидемиолошког и санитарно-хигијенског над-

зора и организовање и спровођење посебних мера за заштиту ста-
новништва од Covid-19 и спровођење ванредних мера у складу са 
законом којим се уређује заштита становништва од заразних боле-
сти, као и спровођење програма за спречавање, сузбијање и иско-
рењивање заразних болести у складу са законом.

Превентивна здравствена заштита у области обавезног здрав-
ственог осигурања се планира као приоритет на свим нивоима 
здравствене заштите и према општем акту којим се уређују садр-
жај и обим права на здравствену заштиту из обавезног здравстве-
ног осигурања и партиципација (у даљем тексту: општи акт о са-
држају и обиму права).

Мере здравствене заштите у области дијагностике, лечења, 
неге и рехабилитације планирају се на основу коришћења у прет-
ходном периоду, према регистрованом и очекиваном морбидитету, 
процењеним потребама осигураних лица, расположивим капаци-
тетима здравствене службе и расположивим финансијским сред-
ствима.

4.1. СПРОВОЂЕЊЕ ПОСЕБНИХ И ВАНРЕДНИХ МЕРА ЗА 
ЗАШТИТУ ОСИГУРАНИКА ОД COVID-19

У циљу спречавањa, сузбијањa и гашењa епидемије заразне 
болести Covid-19 спроводиће се следеће посебне мере за зашти-
ту становништва од заразних болести: рано откривање извора и 
путева преношења заразе; епидемиолошка испитивања и истра-
живања; лабораторијска испитивања ради утврђивања узрочника 
заразних болести; постављање дијагнозе заразне болести; при-
јављивање; превоз, изолација и лечење; здравствени надзор и 
карантин по потреби; имунизација; дезинфекција, дезинсекција 
и дератизација по епидемиолошким индикацијама; здравствени 
прегледи одређених категорија запослених лица у објектима под 
санитарним надзором, као и одређених категорија становништва 
ради утврђивања носилаштва узрочника заразне болести (SARS-
CoV-2); здравствено васпитање и образовање одређених категори-
ја запослених лица; инфoрмисaњe здрaвствeних рaдникa и осигу-
раника.

Посебне мере организују и непосредно спроводе здравствене 
установе и здравствени радници у оквиру ковид амбуланти домова 
здравља, пунктова за вакцинацију, посебних пријемно-тријажних 
центара ковид болница, ковид одељења у ковид болницама, а по 
потреби и у привременим објектима за смештај и лечење оболе-
лих од заразне болести Covid-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Завод за јавно здравље, основан за територију Републике Ср-
бије, утврђује потребне мере у ванредној ситуацији и врши њихо-
во спровођење у сарадњи са другим установама.

Министар здравља у складу са Законом о здравственој за-
штити („Службени гласник РС”, број 25/19) утврђује распоред 
рада и радно време здравствених установа, а по потреби и укљу-
чивање приватне праксе и других правних лица која обављају 
здравствену делатност, као и рад по позиву у случају проглашене 
ванредне ситуације.

Све мере спроводе се у складу са актуелном епидемилошком 
ситуацијом. Имунизација против Covid-19 (вакцинација и ревак-
цинација) спроводиће се за све старосне групе у складу са Струч-
но-методолошким упутством за спровођење ванредне препоруче-
не имунизације против Covid-19 у Републици Србији.

4.2. ПРИМАРНА ЗДРАВСТВЕНА ЗАШТИТА

У примарној здравственој заштити планира се реализација 
највећег дела права и процењених здравствених потреба осигура-
них лица (8% –100% обухвата осигураних лица превентивним ме-
рама и 80% потреба оболелих и повређених осигураних лица за 
дијагностиком, лечењем и медицинском рехабилитацијом).

Мере, активности и услуге примарне здравствене заштите 
планирају, обезбеђују и пружају тимови са изабраним лекаром у 
домовима здравља и следећим заводима: Заводу за здравствену за-
штиту студената, Заводу за здравствену заштиту радника, Заводу 
за ургентну медицину, Заводу за геријатрију и палијативно збри-
њавање, Заводу за палијативно збрињавање, Заводу за денталну 

медицину, Заводу за плућне болести и туберкулозу, Заводу за кожне 
и венеричне болести, Завод за лабораторијску дијагностику и Завод 
за радиолошку дијагностику, а по областима здравствене заштите.

Такође, у установама социјалне заштите, као даваоцима 
здравствених услуга који нису у Плану мреже, обезбеђују се и 
пружају здравствене услуге на примарном нивоу здравствене за-
штите, обухваћене обавезним здравственим осигурањем, осигура-
ним лицима која су смештена у установе социјалне заштите.

Превентивне мере и здравствене услуге планирају се ради 
промоције здравља, здравствено-васпитног рада, превенције и 
раног откривања ризика и обољења, превентивног и контролног 
прегледа, скрининга, обавезне имунизације, имунопрофилаксе и 
хемопрофилаксе, према клиничким и епидемиолошким индикаци-
јама, као и посете патронажне сестре. Здравствене услуге и мере 
здравствене заштите планирају се ради прегледа и лечења у случа-
ју болести, хитне медицинске помоћи, кућног лечења, неге и пали-
јативног збрињавања, дијагностике обољења и патолошких стања 
и повреда, физикалне медицине и рехабилитације и краткотрајне 
хоспитализације у домовима здравља са стационаром.

Превентивне мере и здравствене услуге се планирају по по-
пулационим групама код деце до навршених шест година живота, 
школске деце и омладине од седам до 19 година, код жена у гене-
ративном периоду, трудноћи и код планирања породице и порођа-
ја, код одраслих изнад 20 година и одређених вулнерабилних кате-
горија одраслих лица оба пола (превентивни прегледи и скрининг 
дијагностика малигних болести, фактора ризика и депресије).

У случају болести и повреда и других стања утврђују се не-
опходне мере и обим здравствене заштите (прегледи лекара и ди-
јагностичко-терапијске услуге), процењени на основу коришћења 
у претходном периоду у случајевима обољења и повреде за акутна 
стања (текућа евиденција о обољењима и стањима), а за хронична 
обољења и на основу евиденције у оквиру регистара који се воде 
за лица оболела од одређених обољења (дијабетес, малигне боле-
сти, инфаркт миокарда, коронарни синдром).

4.2.1. Здравствена заштита деце до навршених шест година 
живота

У примарној здравственој заштити деце до навршених шест 
година живота, у складу са доктрином и стручно-методолошким 
упутством (у даљем тексту: СМУ) у овој области у складу са оп-
штим актом којим се уређује садржај и обим права на здравствену 
заштиту, са циљем да се унапреди и очува здравље деце и спрече 
последице у психофизичком и социјалном развоју, обезбеди рана 
дијагностика и контрола фактора ризика и обољења, лечење и 
рехабилитација (Табела 1  – План примарне здравствене заштите 
деце до навршених шест година живота), планира се:

1) укупно око 1.034.850 превентивних прегледа и услуга за 
дијагностику и праћење здравственог стања и психофизичког и 
психосоцијалног развоја у одређеном узрасту, око 3.100.000 пре-
гледа ради лечења и око 700.000 дијагностичко-терапијских услу-
га у вези са обољењима и повредама у овом узрасту;

2) превентивна здравствена заштита код изабраног лекара пе-
дијатра, превентивни прегледи у узрасту новорођенчета, одојчета 
(у другом, трећем, четвртом, шестом, седмом и десетом месецу), 
код малог детета у другој (два превентивна прегледа) и четвртој 
години, обухват најмање 95% и код предшколског детета са пот-
пуним обухватом. Контролни прегледи код мале деце у трећој и 
петој години са обухватом само оне деце код које је на претходно 
обављеном превентивном прегледу утврђено неко патолошко ста-
ње, односно обољење;

3) у циљу раног откривања поремећаја вида, слуха, говора, 
аномалија деформитета коштано-мишићног система, превентивни 
прегледи деце одређеног узраста у области офталмологије, отори-
ноларингологије и физикалне медицине и рехабилитације, уз обу-
хват најмање од 95% деце до потпуног обухвата;

4) у развојном саветовалишном раду око 95.000 прегледа ле-
кара ради процене ризика и услуге тима: психолога, око 60.000 
услуга (тест психичких функција и индивидуална и групна психо-
терапија), дефектолога око 290.000 услуга (тест функције говора и 
третмана) и социјалног радника око 60.000 услуга здравствено-ва-
спитног рада;

5) укупно око 220.000 здравствено-васпитних услуга, а у обла-
сти поливалентне патронаже, уз обухват 100% и пет посета по 
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новорођенчету, укупно око 308.000 посета патронажне сестре; укупно 
око 143.900 посета одојчету (две посете по одојчету и четири посете 
одојчету са сметњама). Уз обухват од 90%, планира се око 115.400 по-
сета за децу у другој и четвртој години, са по једном посетом детету.

У здравственој заштити од заразних болести планира се оба-
везна имунизација (вакцинација и ревакцинација) деце одређеног 
узраста против туберкулозе, дифтерије, тетануса, великог кашља, 
полиомијелитиса, против хепатитиса Б, обољења изазваног Хемо-
филусом инфлуенце тип б (Hib),обољења изазваних стрептококом 
пнеумоније, против малих богиња, рубеле и заушака са циљем 
достизања обухвата од најмање 95%, како на националном тако 
и на другим нивоима као и имунизација лица у посебном ризику 
од инфекција изазваних респираторним синцицијалним вирусом, 

лица експонираних одређеним заразним болестима и по клинич-
ким индикацијама, према општем акту којим је уређена имуниза-
ција и начин заштите лековима, који доноси министар надлежан 
за послове здравља. Планиране мере здравствене заштите спрово-
де службе за здравствену заштиту деце до шест година живота у 
свим домовима здравља, развојна саветовалишта (на 8.500 деце до 
шест година живота) са тимовима које сачињавају специјалисти 
педијатрије и здравствени сарадници (психолог, дефектолог, соци-
јални радник, педагог), поливалентна патронажа, службе за ренд-
ген и ултразвучну дијагностику, лабораторијска служба и друге 
специјалистичке службе (офталмологије, ОРЛ, физикалне медици-
не и рехабилитације) у здравственим установама на секундарном 
и терцијарном нивоу.

Табела 1. План примарне здравствене заштите деце до навршених шест година живота за 2023. годину

Популациона група Број 
осигураних лица Услуга према општем акту о садржају и обиму права Циљ  – Планирани обухват Планирани укупан 

број услуга
Новорођенче и одојче 61.650 Превентивни преглед 100% 431.550
Одојче 61.650 Ултразвучни преглед ради раног откривања дисплазије кукова 95% 58.500
Друга и четврта година живота 128.250 Превентивни преглед 95% 182.700
Трећа и пета година живота 128.900 Контролни преглед 30% 38.700
Четврта година живота 64.400 Офталмолошки преглед 95% 61.200
Седма година, односно пред 
полазак у школу 65.550 Превентивни преглед 100% 65.550

Седма година живота 65.550 Офталмолошки преглед 100% 65.550
Седма година живота 65.550 ОРЛ преглед 100% 65.550
Седма година живота 65.550 Физијатријски преглед 100% 65.550
Деца до шест година живота 451.100 Укупно превентивни прегледи / 1.034.850
Новорођенче 61.650 Патронажна посета породиљи и новорођенчету 100% 308.000
Одојче 61.650 Патронажна посета одојчету 90% 143.900
Друга и четврта година живота 128.250 Патронажна посета малом детету 90% 115.400
Деца до шест година живота 447.100 Укупно прегледи ради лечења / 3.100.000
Деца до шест година живота 447.100 Дијагностичко-терапијске услуге / 700.000

4.2.2. Здравствена заштита школске деце и омладине

У здравственој заштити школске деце и омладине у основној и средњој школи од седам до 19 година живота, планира се око 
1.417.400 услуга у оквиру превентивне здравствене заштите, око 3.500.000 прегледа лекара ради лечења и око 700.000 дијагностичко-те-
рапијских услуга у случају обољења и повреда (Tабела 2  – План примарне здравствене заштите школске деце и омладине).

Превентивна здравствена заштита се планира у области праћења здравственог стања и психофизичког развоја кроз превентивне 
прегледе са обухватом од 95% у осмој, десетој, дванаестој и четрнаестој години и са обухватом од 90% у шеснаестој и осамнаестој го-
дини живота и кроз контролне прегледе код све деце са здравственим потребама утврђеним превентивним прегледима (процена потреба 
код око 30% ученика) у деветој, једанаестој, тринаестој, петнаестој, седамнаестој и деветнаестој години живота.

Код деце у десетој години планира се превентивни преглед физијатра са обухватом од 90%. Планирају се прегледи опште и посеб-
не здравствене способности код деце од шест до 14 година за бављење спортским активностима. Планира се са обухватом од 100% и 
контролни преглед деце од шест до 14 година за утврђивање опште, односно посебне здравствене способности за бављење спортским 
активностима.

Код деце у четрнаестој години посебно се планира офталмолошки превентивни преглед, уз обухват од 90%.
У оквиру промоције здравља и саветовалишног рада планира се око 270.000 здравствено-васпитних услуга, које обухватају сву 

децу школског узраста. Ове услуге користе се у едукацији омладине за ефикаснију заштиту од потенцијалних фактора ризика, на раном 
откривању и препознавању ризика по здравље (у области исхране, менталног здравља, злоупотребе алкохола, дроге и дувана, злоставља-
ња, насиља и агресивног понашања и у области репродуктивног здравља) и на њиховом спречавању.

Табела 2. План примарне здравствене заштите школске деце и омладине за 2023. годину

Популациона група Број  
осигураних лица Услуга према општем акту о садржају и обиму права Циљ  –

Планирани обухват
Планирани укупан 

број услуга
Осма, десета, дванаеста и 
четрнаеста година живота 265.550 Укупни превентивни преглед школске деце и омладине 95% 252.000

Девета, једанаеста, тринаеста и 
петнаеста година живота 267.950 Укупни контролни прегледи деце, школске деце и омладине 30% 80.000

Шеснаеста и осамнаеста година 
живота 142.550 Укупни превентивни преглед школске деце и омладине 90% 128.000

Седамнаеста и деветнаеста година 
живота 143.800 Укупни контролни прегледи школске деце и омладине 30% 43.000

Школска деца спортисти и деца 
укључена у школски спорт, 
старости од шест до 14 година 
живота

530.000 Превентивни прегледи школске деце спортиста и деце укључене у 
школски спорт, старости од шест до 14 година живота 100% 795.000

Деца у десетој години живота 65.650 Физијатријски преглед 90% 59.000
Деца у четрнаестој години живота 67.100 Офталмолошки преглед 90% 60.400

Од седам до 19 година живота 885.350 Укупно превентивни 
прегледи школске деце / 1.417.400

Од седам до 19 година живота 885.350 Укупно прегледи ради лечења / 3.500.000
Од седам до 19 година живота 885.350 Дијагностичко-терапијске услуге / 700.000
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Планира се обавезна имунизација у заштити од одређених за-

разних болести, деце и омладине одређених узраста, са обухватом 
не мањим од 95%: вакцинација против хепатитиса Б само за децу 
која нису до тада редовно вакцинисана (ХБ) у 12 години; трећа 
ревакцинација против дифтерије и тетануса (ДТ) и трећа ревакци-
нација против дечије парализе (ОПВ) у 15. години. Планирају се и 
обавезне имунизације према клиничким и епидемиолошким инди-
кацијама и профилактичке мере у заштити заједнице. Планиране 
мере здравствене заштите спроводе службе за здравствену зашти-
ту школске деце и омладине до 19 година живота, организоване у 
домовима здравља и у оквиру саветовалишта за младе (на 7.000 
деце школског узраста) са лекаром специјалистом педијатром и 
тимовима сарадника (психолог, дефектолог, социјални радник) 
уз специјалистичко-консултативне службе гинекологије и других 
специјалности као што су: неуропсихијатрија, офталмологија, 
ОРЛ и физикална медицина са рехабилитацијом у здравственим 
установама на секундарном и терцијарном нивоу.

4.2.3. Здравствена заштита жена

У примарној здравственој заштити жена планира се укупно 
око 2.180.000 превентивних прегледа и услуга код посебних стања 
и категорија жена у репродуктивном периоду и у вези са раним от-
кривањем малигних и других обољења код жена из дефинисаних 
вулнерабилних група према старости, а за оболеле и повређене 
осигуранике старије од 15 година живота око 1.800.000 прегледа 
лекара ради лечења и око 1.250.000 дијагностичко-терапијских 
услуга (Tабела 3  – План примарне здравствене заштите жена).

Планира се:
1) у области планирања породице око 276.400 прегледа и 

услуга саветовања жена старости 15 –49 година и њихових партне-
ра уз најмањи обухват од 20%; интензивнији саветовалишни и еду-
кативни рад и обухват жена 15 –25 година, у вези са превенцијом 
побачаја, секундарног стерилитета и полно преносивих болести;

2) у здравственој заштити трудница у вези са контролом здра-
вља труднице и тока трудноће укупно око 518.000 превентивних 
прегледа и услуга и то: око 55.500 у првом триместру трудноће 

са обухватом од 90% трудница и око 240.000 контролних прегле-
да трудница и трудница са високо ризичном трудноћом (процена 
око 20% трудница је високоризичних и пет прегледа по трудници 
са високоризичном трудноћом) а у другом и трећем триместру са 
обухватом 90% преосталих трудница са просечно четири прегледа 
по трудници. Око 223.000 прегледа у оквиру ултразвучне дијагно-
стике (просечно четири ултразвучна прегледа у току трудноће и 
обухват око 90% трудница);

3) у превентивној здравственој заштити породиља, уз обу-
хват 90%, укупно 111.000 превентивни прегледи и то први преглед 
шест недеља и контролни шест месеци после порођаја.

У области здравствене заштите жена од одређених обоље-
ња посебно од малигних болести, рака дојке и грлића материце, у 
оквиру циљних добних група планирају се мере примарне превен-
ције (здравствено-васпитне активности) и мере секундарне пре-
венције (прегледи на раном откривању обољења као организовани 
скрининг здравствене службе) кроз одређени обухват, односно:

1) око 612.400 превентивних гинеколошких прегледа (обу-
хват 20% жена);

2) око 464.200 скрининг прегледа на раном откривању рака гр-
лића материце за жене од 25 до 64 године живота и обухват од 25% 
жена годишње (75% жена у трогодишњем циклусу скрининга);

3) око 198.300 услуга индивидуално здарвстевно-васпитни 
рад за жене од 50 до 69 година.

У области промоције здравља планира се укупно око 500.000 
здравствено-васпитних услуга од чега 15% групних метода рада 
са трудницама, породиљама, у планирању породице и са вулнеар-
билним категоријама жена и око 75.000 патронажних посета труд-
ници (обухват 90% трудница и свих трудница са високо ризичном 
трудноћом).

Планиране мере здравствене заштите спроводе службе за 
здравствену заштиту жена, организоване у свим домовима здра-
вља, у заводима за здравствену заштиту студената, радника, поли-
валентна патронажа и дијагностичке службе (рендген, лаборато-
рија) у зависности од врсте услуге, као и здравствене установе на 
секундарном и терцијарном нивоу за високо-ризичне трудноће.

Табела 3. План примарне здравствене заштите жена за 2023. годину

Популациона група Број  
осигураних лица Услуга према општем акту о садржају и обиму права Циљ  –

Планирани обухват
Планирани укупан 

број услуга
Жене генеративног доба (од 15 до 
49 година живота) 1.382.000 Превентивни преглед у вези са планирањем породице 20% 276.400

Труднице (I триместар трудноће) 62.000 Превентивни преглед труднице 90% 55.500
Труднице (I, II и III триместар 
трудноће) 62.000 Ултразвучни преглед 90% 223.000

Труднице (II и III триместар 
трудноће) 62.000 Контролни преглед труднице 90% 240.000

Породиље 62.000 Превентивни преглед породиље (6 недеља и 6 месеци након 
порођаја) 90% 111.000

Жене са 15 и више година живота 3.034.000 Превентивни гинеколошки преглед 20% 612.400
Жене од 25 до 64 година живота 1.856.877 Скрининг/рано откривање рака грлића материце 25% 464.200
Жене од 50 до 69 година живота 991.497 Индивидуално здравствено-васпитни рад 20% 198.300
Жене са 15 и више година живота 3.034.000 Укупно превентивни прегледи код жена / 2.180.800
Жене старије од 15 година живота 3.034.000 Укупно прегледи ради лечења / 1.800.000
Жене старије од 15 година живота 3.034.000 Дијагностичко-терапијске услуге / 1.250.000
Труднице (II и III триместар 
трудноће) 62.000 Посета патронажне сестре 90% 75.000

4.2.4. Здравствена заштита одраслих

У здравственој заштити одраслих лица, планира се укупно око 3.221.000 превентивних прегледа, и око 30.000.000 прегледа лекара 
ради лечења и око 15.500.000 дијагностичко-терапијских услуга за оболела и повређена лица (Табела 4  – План примарне здравствене 
заштите одраслог становништва).

У области превентивне здравствене заштите одраслих особа планирају се:
1) укупно око 1.100.000 превентивних прегледа одређених садржаја, према општем акту о садржају и обиму права;
2) око 440.000 превентивних прегледа (код 8% одраслих) у вези са скринингом  – раним откривањем фактора ризика за настајање 

депресивног синдрома;
3) око 558.500 прегледа мушкараца (од 35 –69 година живота) и жена (од 45 –69 година живота) ради скрининга  – раног откривања 

фактора ризика за настанак болести срца и крвних судова са обухватом од 20%;
4) око 664.400 превентивних прегледа ради скрининга  – раног откривања фактора ризика за настајање дијабетеса типа 2, код стари-

јих од 45 година оба пола;
5) око 458.900 услуга Скрининг/рано откривање рака дебелог црева за особе циљне популације узраста од 50 до 74 године живота, 

оба пола збирно.
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У области промоције здравих стилова живота и на превенци-
ји ризика и ризичних облика понашања, планира се око 1.500.000 
здравствено-васпитних услуга и око 500.000 посета патронажних 
сестара одраслима са 65 и више година и око 300.000 посета обо-
лелим лицима (малигна болест, туберкулоза, душевна и шећерна 
болест) и породицама према налогу лекара.

У области заштите од заразних болести одраслих лица ек-
спонираних тетанусу, хепатитису Б и беснилу, планира се обаве-
зна имунизација, као и ревакцинација одраслих лица одређеног 

узраста против тетануса и по клиничким и епидемиолошким ин-
дикацијама (вакцинација против грипа). Институти и заводи за 
јавно здравље планирају хигијенске и противепидемијске мере на 
колективном и индивидуалном нивоу.

Планиране мере здравствене заштите спроводе службе за 
здравствену заштиту одраслих, организоване у свим домовима 
здравља, у заводима за здравствену заштиту студената, радника, 
поливалентна патронажа и дијагностичке службе (рендген, лабо-
раторија) у зависности од врсте услуге.

Табела 4. План примарне здравствене заштите одраслог становништва за 2023. годину

Популациона група Број  
осигураних лица Услуга према општем акту о садржају и обиму права Циљ  – 

Планирани обухват
Планирани укупан 

број услуга
Одрасло становништво 5.500.000 Превентивни преглед одраслих 20% 1.100.000
Одрасло становништво 5.500.000 Скрининг/рано откривање депресије 8% 440.000
Одрасло становништво, оба пола са 
навршених 45 година живота 3.322.000 Скрининг/рано откривање дијабетеса типа 2 20% 664.400

Одрасло становништво (мушкарци 
од 35 до 69 и жене од 45 до 69 
година живота)

2.792.500 Скрининг/рано откривање кардиоваскуларног ризика 20% 558.500

Одрасло становништво оба пола од 
50 до 74 година живота 2.294.544 Скрининг/рано откривање рака дебелог црева 20% 458.900

Одрасло становништво 5.500.000 Укупно превентивних прегледа одраслих / 3.221.800
Одрасло становништво 5.500.000 Укупно прегледа ради лечења / 30.000.000
Одрасло становништво 5.500.000 Дијагностичко-терапијске услуге / 15.500.000
Лица од 65 година и више година 1.454.000 Патронажна посета Према потреби 500.000
Оболелим лицима и породици / Патронажна посета Према потреби 300.000

4.2.5. Хитна медицинска помоћ

Хитну медицинску помоћ (ХМП) обезбеђују и пружају службе за ХМП домова здравља и заводи за хитну медицинску помоћ (Бео-
град, Ниш, Крагујевац и Нови Сад).

Планира се укупно око 1.632.600 лекарских прегледа и интервенција лекара и других медицинских радника у 2023. години, од тога 
474.400 лекарских прегледа на терену (на месту повређивања и разболевања) док се у здравственим установама (амбулантама ХМП) пла-
нира пружање 1.158.200 лекарских прегледа. Планом здравствене заштите у области хитне медицинске помоћи за 2023. годину планирано 
је укупно око 2.585.700 дијагностичко-терапијских услуга (најчешће пружене услуге ЕКГ, апликација лека, друге терапијске процедуре, 
фиксације, хемостазе и др.). Планирају се услуге превоза акутно оболелих и повређених лица до одговарајућих здравствених установа, 
непокретних и ограничено покретних пацијената, као и пацијената на дијализи у обиму од преко 42.937.000 километара у обе категорије 
санитетског превоза са и без медицинске пратње (Tабела 5  – План хитне медицинске помоћи у домовима здравља и заводима за хитну 
медицинску помоћ).

Табела 5. План хитне медицинске помоћи у домовима здравља и заводима за хитну медицинску помоћ за 2023. годину
Прегледа на месту повређивања и 

разбољевања (на терену)
Прегледа у здравственој установи  

(у амбуланти ХМП) Укупне дијагностичко-терапијске услуге Санитетски превоз (укупно км)

474400 1158200 2.585.700 42.937.000

4.2.6. Кућно лечење, нега и палијативно збрињавање

Здравствене услуге кућног лечења, неге и палијативног збрињавања пружају службе за здравствену заштиту одраслих или посебне 
организационе јединице 159 домова здравља и Градски завод за геријатрију и палијативно збрињавање Београд.

План рада служби кућног лечења, неге и палијативног збрињавања за 2023. годину садржи: планиран укупан број прегледа лекара 
у службама кућног лечења, укупан број дијагностичко-терапијских услуга, број лица на кућном лечењу и планирани број лица којима ће 
се пружити услуге палијативног збрињавања.

Планом рада кућног лечења и палијативног збрињавања у домовима здравља за 2023. годину у Републици Србији је предвиђено 
пружање око 700.000 укупног броја прегледа лекара, а дијагностичко-терапијске услуге у обиму од око 5.000.000 услуга. Укупан плани-
рани број лица на кућном лечењу и палијативном збрињавању у 2023. години у Републици Србији износи 270.000 лица, од тога 35.000 на 
палијативном збрињавању (Tабела 6  – План кућног лечења и палијативног збрињавања у примарној здравственој заштити).

Табела 6. План кућног лечења и палијативног збрињавања у примарној здравственој заштити за 2023. годину

Број прегледа лекара Број дијагностичко терапијских 
услуга

Број дијагностичко терапијских 
услуга

Број осигураних лица на кућном 
лечењу и палијативном збрињавању

Број осигураних лица на 
палијативном збрињавању

700.000 5.000.000 5.000.000 270.000 35.000

4.2.7. Дијагностика

У оквиру дијагностике у примарној здравственој заштити планирају се лабораторијске анализе, микробиолошке анализе, као и 
услуге рендген и ултразвучне дијагностике (Табела 7  – План дијагностичких услуга у примарној здравственој заштити).

У Републици Србији у 2023. години планирано је укупно 52.600.000 лабораторијских анализа, међу којима су најчешће биохемијске 
анализе, анализе урина, хематолошке и анализе столице. Микробиолошка дијагностика је планирана у обиму од 255.000 услуга (у заво-
дима на примарном нивоу здравствене заштите).

У оквиру рада рендген дијагностика планирана је са 1.210.000 услугa, а у ултразвучној дијагностици 560.000.
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Taбела 7. План дијагностичких услуга у примарној здравственој заштити за 2023. годину

Услуге Планиран број услуга
Лабораторијска дијагностика 52.600.000
Преглед столице iFOB тестом (скрининг колоректалног карцинома) 458.900
Микробиолошка дијагностика 255.000
Рендген дијагностика  – без скрининг мамографије 1.210.000
Ултразвучна дијагностика 560.000
Скрининг мамографија 99.150
Цитоскрининг (прво читање ПАП бриса у оквиру скрининга рака грлића материце) 464.200
Супервизија (друго читање ПАП бриса у оквиру скрининга рака грлића материце) 83.600
Укупно дијагностичких услуга 55.730.850

4.2.8. Специјалистичко-консултативна делатност

У домовима здравља и заводима у оквиру организованих специјалистичко-консултативних служби, по упуту изабраног лекара пла-
нира се у 2023. години око 2.950.000 специјалистичко-консултативних прегледа лекара и око 7.044.500 дијагностичко-терапијских услуга 
(Табела 8  – План специјалистичко-консултативних услуга лечења у примарној здравственој заштити).

Табела 8. План специјалистичко-консултативних услуга лечења у примарној здравственој заштити за 2023. годину

Област здравствене заштите Укупно прегледа лекара ради 
дијагностике и лечења

Укупно дијагностичко-терапијских 
услуга

Пнеумофтизиолошка заштита 280.000 200.000
Интерна медицина 800.000 920.000
ОРЛ 380.000 230.000
Офталмологија 450.000 450.000
Психијатрија 300.000 160.000
Дерматологија 250.000 80.000
Физикална медицина и рехабилитација 450.000 5.000.000
Спортска медицина 43.000 4.500
Укупно 2.950.000 7.044.500

4.2.9. Стоматолошка здравствена заштита

У области стоматолошке здравствене заштите планирају се мере превенције и профилаксе са циљем очувања и унапређења оралног 
здравља осигураних лица и терапијске услуге ради лечења болести уста и зуба. Укупно је планирано 5.949.272 превентивних и профи-
лактичких мера: превентивни прегледи одојчади, стоматолошки прегледи мале и школске деце, омладине и студената на редовном шко-
ловању до навршене 26-те године живота, као и трудница и породиља, систематски прегледи деце у трећој, седмој и дванаестој години 
живота, уклањање наслага, апликација флуорида, заливање фисура сталних молара и здравствено-васпитни рад (Табела 9.  – План стома-
толошке здравствене заштите за 2023. годину).

За стоматолошку здравствену заштиту планирано је око 4.000.000 терапијских услуга ради лечења болести уста и зуба, које су раз-
врстане у 274 различитих терапијских и дијагностичких поступака.

Табела 9. План стоматолошке здравствене заштите за 2023. годину
Врста услуге према општем акту о садржају и обиму права Планиран број услуга

Превентивни преглед одојчади од 2 месеца до навршене једне године живота 62.626
Стоматолошки преглед 1.440.494
Систематски преглед 196.009
Уклањање наслага 1.573.764
Апликација флуорида 781.295
Заливање фисура сталних молара (по зубу)* 195.955
Здравствено васпитни рад 1.699.129
Укупно превентивне мере 5.949.272
Укупно терапијске услуге 4.000.000

* Планира се за 195.955 лица којма ће у оквиру посете стоматологу бити заливене фисуре изниклих сталних молара.

4.2.10. Лекови и медицинска средства

Лекови и медицинска средства на примарном нивоу здравствене заштите планирају се на основу реализације у претходном периоду, 
у складу са планом потреба и закљученим одговарајућим уговором са Републичким фондом за здравствено осигурање. Апотеке планира-
ју лекове са Листе А и Листе А1 Листе лекова. Лекове и медицинска средства прописују лекари, у складу са стручно-медицинском док-
трином и према општем акту Републичког фонда којим се утврђује Листа лекова који се прописују и издају на терет средстава обавезног 
здравственог осигурања и општем акту о медицинско-техничким помагалима која се обезбеђују из средстава обавезног здравственог 
осигурања. Медицинско-техничка помагала су медицинска средства, у складу са законом.

4.3. ДИЈАЛИЗА У ЗДРАВСТВЕНИМ УСТАНОВАМА И КУЋНИМ УСЛОВИМА

Здравствене услуге у области дијализе за 2023. годину утврђују се и планирају на основу ажуриране базе података осигураних 
лица која остварују лечење поступцима дијализе (хронични програм) на терет средстава обавезног здравственог осигурања у Републици 
Србији (месеци пресека март и септембар) и планско извештајних табела које се односе на број лица и број дијализних поступака на 
програму хемодијализе, перитонеалне дијализе и континуираних поступака замене бубрежне функције (CAPD).
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Поступци лечења кроз хронични програм дијализе пружају се у 
здравственој установи и у кућним условима у укупно 67 дијализних 
центара (од којих су четири дијализна центра у установама ван Плана 
мреже и обезбеђују хронични програм дијализе само у установи).

Насупрот дугогодишњем тренду током кога је био присутан 
пораст броја пацијената на хроничном програму дијализе, током 
периода пандемије а нарочито у другој половини 2021. и током 
2022. године дошло је до значајног смањења броја пацијената који 
су користили услуге дијализе у установама из и ван Плана мреже. 
Процена је да ће број осигураника на хроничном програму дија-
лизе у 2023. години порасти за 3 –5%, односно да ће износити око 
4790, и то: у здравственим установама око 4365 и у кућним усло-
вима око 425 осигураних лица. Очекује се следствено повећање и 
броја дијализних поступака, односно процена је да ће се у 2023. 
години укупно (заједно хронични програм и акутна бубрежна ин-
суфицијенција) пружити око 700.000 поступака хемодијализе, пе-
ритонеалне дијализе и континуираних поступака замене бубрежне 
функције (CAPD) у кућним условима и у здравственој установи.

4.4. ОРГАНИЗОВАНИ СКРИНИНГ МАЛИГНИХ БОЛЕСТИ

У складу са актима Владе о националним програмима раног 
откривања карцинома дојке, карцинома грлића материце и коло-
ректалног карцинома на територији Републике Србије програ-
ми се спроводе по децентрализованом моделу. У 2023. години у 

програме организованог скрининга све три малигне болести се 
укључују све здравствене установе (на примарном, секундарном, 
терцијарном нивоу здравствене заштите). Дужина циклуса орга-
низованих скрининг програма малигних болести траје две године 
за организовани скрининг карцинома дојке и колоректалног кар-
цинома и три године за организовани скрининг програм карцино-
ма грлића материце.

4.4.1. Скрининг карцинома дојке

Националним програмом организованог скрининга карцино-
ма дојке у 2023. години радом стационарних и мобилних мамогра-
фа биће обухваћено око 228.300 жена циљне популације од 50 до 
69 година старости (99.150 скрининг мамографија на примарном 
нивоу, 99.150 на секундарном и терцијарном нивоу здравствене 
заштите и око 30.000 скрининг мамографија радом два мобилна 
мамографа) што чини око 23% укупне циљне популације за скри-
нинг карцинома дојке у Републици Србији.

На примарном нивоу здравствене заштите (Табела 10.  – План 
услуга за примарни ниво здравствене заштите у организованом 
скринингу карцинома дојке за 2023. годину) планирају се услуге: 
позивања жена циљне популације, скрининг мамографија, првог 
читања и саопштавања резултата. Услуге су описане у Правилнику 
о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здрав-
ствене заштите („Службени гласник РС”, бр. 70/19, 42/20 и 74/21).

Табела 10. План услуга за примарни ниво здравствене заштите у организованом скринингу карцинома дојке за 2023. годину

Популациона група Циљна популација 
за 2023. годину Услуге према општем акту о садржају и обиму права Циљ: планирани 

обухват
Планирани укупан број 

услуга

Жене од 50 до 69 година живота 991.497

Позивање жена циљне популације на скрининг 40%* 396.600
Индивидуално здравствено-васпитни рад 20%* 198.300
Скрининг/рано откривање рака дојке (скрининг мамографија) 10%** 99.150
Прво читање мамографије у организованом скринингу 10% ** 99.150
Саопштења резултата скрининга/раног откривања рака дојке 20%* 198.300

Укупан број услуга 991.500
* Приказан је планирани обухват целокупне циљне популације за целу територију Републике Србије (према процени становништва за 2021. годину).
** Приказан је обухват извођења услуга мамографског снимања и првог читања мамографија из организованог скрининга рака дојке (око половине од укупно процењеног 

обухвата од око 20%) према могућностима и опремљености установа на примарном нивоу здравствене заштите (кадар и поседовање мамографа).

На секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите (Табела 11.  – План услуга за секундарни и терцијарни ниво здравствене 
заштите у организованом скринингу рака дојке за 2023. годину), осим услуга скрининг мамографија планирају се и услуге првог, другог 
и трећег или супервизијског читања радиографског снимка дојке. Супервизијско читање радиографског снимка дојке планира се као 5% 
од броја мамографских снимака за годину дана, као и ултразвучни преглед дојки. Услуге су описане у Правилнику о номенклатури здрав-
ствених услуга на секундарном и терцијарном нивоу здравствене заштите („Службени гласник РС”, бр. 70/19, 154/20, 77/21 и 110/22).

Табела 11. План услуга за секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите у организованом скринингу рака дојке за 2023. годину

Популациона група Циљна популација 
за 2023. годину Услуге према општем акту о садржају и обиму права Циљ: планирани 

обухват
Планирани укупан број 

услуга

Жене од 50 до 69 година живота 991.497

Радиографско снимање дојки, обострано  – (скрининг 
мамографија) 10%* 99.150

Прво читање радиографског снимка дојке у оквиру организованог 
скрининга 10% *

99.150 + 30.000
из мобилног 

мамографа** = 129.150

Друго читање радиографског снимка дојке у оквиру 
организованог скрининга 23%*

198.300 + 30.000
из мобилног 

мамографа** = 228.300
Треће или супервизијско читање радиографског снимка дојке у 
оквиру организованог скрининга 0,9%** 11.585

Ултразвучни преглед дојки 0,9%** 11.585
Укупан број услуга 479.770

* Приказан је обухват жена за снимање и прво читање мамографија на секундарном и терцијарном нивоу здравствне заштите из организованог скрининга рака дојке (око 
половине од укупно процењеног броја услуга за установе на примарном нивоу здравствене заштите) због техничких могућности и опремљености истих (поседовање 
обученог кадра и мамографа).

** Приказан је обухват жена за услуге трећег читања и ултразвучног прегледа у односу на целокупну циљну популацију жена у Републици Србији (односно 5% од планираног 
укупног броја мамографских снимака за годину дана).

4.4.2. Скрининг карцинома грлића материце

Националним програмом организованог скрининга карцинома грлића материце у 2023. години планиран је обухват ПАП тестом од 
око 464.200 жена циљне популације узраста од 25 до 64 године живота. 

На примарном нивоу здравствене заштите (Табела 12.  – План услуга за примарни ниво здравствене заштите у организованом скри-
нингу карцинома грлића материце за 2023. годину) планирају се услуге: позивања жена циљне популације, ПАП тест, прво читање ПАП 
теста, супервизијски преглед плочица (друго читање ПАП теста) и обавештавање жена о налазу ПАП теста/издавање резултата. Услуге 
су описане у Правилнику о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите.
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Услуге: позивање жена циљне популације, ПАП тест, прво читање ПАП теста и обавештавање жена о налазу ПАП теста/издавање 

резултата се планирају у обухвату од 25% од укупне циљне популације жена у Републици Србији (односно трећина од 75%  – од обухвата 
коме се тежи за три године колико траје један циклус скрининга карцинома грлића материце према Уредби о Националном програму 
раног откривања карцинома грлића материце („Службени гласник РС”, бр. 73/13 и 83/13). Супервизијски прегледи плочица (Табела 12) 
се планирају као 8% очекиваних позитивних и 10% насумично одабраних негативних резултата првог читања ПАП теста према методо-
логији скрининга, што је дакле 18% од трећине циљне популације планиране за 2023. годину, односно 4,5% од укупне циљне популације 
у Републици Србији (рачунате по процени Републичког завода за статистику).

Табела 12. План услуга за примарни ниво здравствене заштите у организованом скринингу карцинома грлића материце за 2023. 
годину

Популациона група Циљна популација 
за 2023. годину Услуге према општем акту о садржају и обиму права Циљ: планирани 

обухват
Планирани укупан број 

услуга

Жене од 25 до 64 године живота 1.856.877

Позивања жена циљне популације 25% 464.200
Скрининг/рано откривање рака грлића материце (ПАП тест) 25% 464.200
Цитоскрининг (прво читање ПАП бриса у оквиру организованог 
скрининга рака грлића материце) 25% 464.200

Супервизија (друго читање ПАП бриса у оквиру организованог 
скрининга рака грлића материце) 4,5%* 83.600

Обавештавање жена о налазу ПАП теста/издавање резултата 25% 464.200
Укупан број услуга 1.940.400

* Планирани обухват је рачунат као 18% од популације за годину дана.

4.4.3. Скрининг колоректалног карцинома

За Национални програм организованог скрининга колоректалног карцинома у 2023. години планира се обухват тестирањем од 
458.900 жена и мушкараца циљне популације узраста 50 до 74 године живота (20% од укупне циљне популације Републике Србије). 
Скрининг прегледи се обављају применом имунохемијског ФОБ теста (iFOBt). Организовани скрининг колоректалног карцинома спро-
води се у домовима здравља (служба за заштиту здравља одраслог становништва, превентивни центар и лабораторија).

На примарном нивоу здравствене заштите (Табела 13.  – План услуга за примарни ниво здравствене заштите у организованом скри-
нингу колореклатног карцинома за 2023. годину) планирају се услуге: позивање особа циљне популације, тестирање и упућивање на 
колоноскопије. Услуге су описане у Правилнику о номенклатури здравствених услуга на примарном нивоу здравствене заштите.

Табела 13. План услуга за примарни ниво здравствене заштите у организованом скринингу колоректалног карцинома за 2023. го-
дину

Популациона група Циљна популација за 
2023. годину Услуге према општем акту о садржају и обиму права Циљ: планирани 

обухват
Планирани укупан број 

услуга

Особе оба пола од 50 до 74 
година живота 2.294.544

Позивање особа циљне популације 40% 917.800
Скрининг/рано откривање рака дебелог црева 20% 458.900
Хемоглобин (крв)/фецес-имунохемијски 20% 458.900

Укупан број услуга 1.835.600

Колоноскопије код ФОБт позитивних налаза обављају се у свим општим болницама, четири клиничко болничка центра, четири 
клиничка центра, као и у Војно медицинској академији, са планираним бројем од око 22.900 колоноскопија укупно за све наведене уста-
нове (5% од планираног обухвата циљне популације) (Табела 14  – План услуга за секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите у 
организованом скринингу колоректалног карцинома за 2023. годину).

Табела 14. План услуга за секундарни и терцијарни ниво здравствене заштите у организованом скринингу колоректалног карцино-
ма за 2023. годину

Популациона група Циљна популација за 
2023. годину Услуге према општем акту о садржају и обиму права Циљ:

планирани обухват
Планирани укупан број 

услуга

Особе оба пола од 50 до 74 
година живота 2.294.544

Фибероптичка колоноскопија до цекума 1%* 22.900
Фибероптичка колоноскопија до хепатичке флексуре са 
биопсијом

2 на 1.000 тестираних 
особа 918

Фибероптичка колоноскопија до цекума са полипектомијом 30% свих 
колоноскопија 6880

Патохистолошки преглед полипа дебелог црева

30% свих 
колоноскопија 
(односи се на 

колоноскопије са 
полипектомијом)

6880

Патохистолошки преглед ендоскопског узорка дебелог црева 2 на 1.000 тестираних 
особа 918

Укупан број услуга 38.496
** Приказан је обухват мушкараца и жена за услуге фибероптичких колоноскопија до цекума у односу на целокупну циљну популацију особа оба пола у Републици Србији 

(односно 5% од планираног обухвата циљне популације за годину дана.

4.5. ИНСТИТУТИ И ЗАВОДИ ЗА ЈАВНО ЗДРАВЉЕ

Институти и заводи за јавно здравље (укупно 25 установа) планирају послове и задатке из обавезног здравственог осигурања из 
области социјалне медицине, епидемиологије, хигијене и клиничке микробиологије. У области клиничке микробиологије планира се око 
5.050.000 услуга (4.300.000 услуга по захтеву изабраног лекара и 750.000 услуга за потребе стационарних пацијената).
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4.6. СЕКУНДАРНИ И ТЕРЦИЈАРНИ НИВО ЗДРАВСТВЕНЕ 
ЗАШТИТЕ

Циљеви на секундарном и терцијарном нивоу здравствене за-
штите за 2023. годину су:

1) обезбедити дијагностику и лечење пацијената оболелих од 
COVID-19;

2) обезбедити 100% реализације права новорођенчади, труд-
ница и породиља у области превентивне здравствене заштите, ди-
јагностике и лечења;

3) одржати коришћење стационарне здравствене заштите у 
случају болести и повреда за хоспитализована лица и кориснике 
амбулантних услуга на нивоу који је био пре COVID-19 пандемије;

4) довођење времена чекања на здравствене услуге за које се 
воде листе чекања на ниво медицинских рокова дефинисаних оп-
штим актом Републичког фонда о листама чекања;

5) рационализација болничког лечења оптимизацијом кори-
шћења болничких постеља.

Рационализација постељних капацитета може се остварити у 
оквиру следећих мера:

1) повећања броја постеља за ванредна стања и масовне 
здравствене проблеме (превасходно намењене лечењу COVID-19 
пацијената) у стационарним здравственим установама за акутна 
обољења и краткотрајну хоспитализацију;

2) реструктурирања болничких постеља у складу са здравстве-
ним потребама и здравственим стањем осигураника, за потребе днев-
них болница и лечење одређених акутних и хроничних обољења.

4.6.1. Превентивне мере, активности и услуге на секундарном 
и терцијарном нивоу здравствене заштите

Превентивне мере, активности и услуге на секундарном и 
терцијарном нивоу здравствене заштите планирају се, приоритет-
но, за новорођенчад и жене у репродуктивном периоду (од 15 до 
49 година живота) у вези са трудноћом и порођајем.

4.6.1.1. Здравствена заштита новорођенчади

У оквиру ове врсте здравствене заштите планирају се:
1) за сву новорођенчад у породилишту око 62.000 превентив-

них прегледа педијатра/неонатолога и око 62.000 здравствено-ва-
спитних активности са родитељима новорођенчади;

2) око 62.000 обавезних имунизација против туберкулозе и 
око 62.000 обавезних имунизација против хепатитиса Б за сву но-
ворођену децу, као и апликација имуноглобулина  – HBs антигена 
код новорођенчади од позитивних мајки (HBIG);

3) код све новорођене деце до петог дана по рођењу око 
186.000 скрининг лабораторијских анализа на фенилкетонурију, 
хипотиреоидизам и цистичну фиброзу;

4) рана дијагностика поремећаја оштећења слуха код све но-
ворођенчади oдговарајућом методом у породилишту, око 62.000 
услуга;

5) рана дијагностика прематурне ретинопатије у оквиру РОП 
прегледа очног дна, код деце са ризиком, око 4.000 услуга;

6) рано откривање ретких болести у националним референт-
ним центрима, према потреби и утврђеном броју оболеле деце, као 
и допунска дијагностика у складу са општим актом којим је уређе-
но упућивање осигураних лица на лечење у иностранство.

4.6.1.2. Здравствена заштита жена у вези са трудноћом и 
порођајем

У оквиру ове врсте здравствене заштите планирају се:
1) прегледи и лечење у вези са стерилитетом ради покушаја 

вантелесног оплођења код жена до навршених 45 година живота, 
у складу са општим актом о садржају и обиму права, око 9.000 
поступака;

2) контрола и праћење здравља свих хоспитализованих труд-
ница под ризиком и са патолошком трудноћом (за приближно 20% 
од укупног броја трудница или за око 12.500 трудница) и око 62.000 
услуга здравствено-васпитног рада са трудницама и породиљама;

3) око 15.000 скрининг тестова код трудница у првом и дру-
гом триместру трудноће у вези раног откривања Down и других 
наследних синдрома;

4) припрема труднице за нормални порођај, организовање и 
спровођење порођаја у здравственој установи (око 62.000 порођа-
ја) и контрола здравља породиље, по потреби.

4.6.2. Здравствена заштита оболелих и повређених

У односу на постојећи број здравствених установа у Плану 
мреже здравствених установа, њихове просторне и кадровске ка-
пацитете, обим оствареног права осигураних лица/пацијената на 
обавезну здравствену заштиту у претходним годинама, као и ново-
изграђене капацитете за лечење COVID-19 пацијената, а узимајући 
у обзир процену здравствених потреба за 2023. годину планира се:

1) хоспитализација за око 1.090.000 оболелих и повређених 
лица ради збрињавања, неге, лечења и медицинске рехабилитаци-
је, као и у вези са трудноћом и порођајем; У оквиру ових капаци-
тета планира се збрињавање осигураних лица на око 42.000 посте-
ља стандардне, полуинтензивне и интензивне неге;

2) од укупно планираног броја хоспитализованих лица, за око 
200. 000 лица се планира пријем ради збрињавања, неге и лечења 
у организационим јединицама дневних болница (4000 постеља) и 
на одељењима стационара предвиђеним и за пријем „дневних па-
цијената”  – ради збрињавања, неге и лечења.

3) око 8.600.000 болничких дана, што ће дати дужину лечења 
од просечно осам дана на нивоу свих болничких капацитета и ра-
зличиту просечну дужину лечења у зависности од природе обоље-
ња и врсте повреде;

У неонатолошким организационим јединицама у здравстве-
ним установама секундарне и терцијарне здравствене заштите 
планира се боравак око 62.000 новорођене деце која ће користити 
око 1750 неонатолошких постеља и остварити око 272.000 бол-
ничких дана.

У болничкој здравственој заштити, у формираним једи-
ницама за палијативно збрињавање, на нивоу Републике Срби-
је планирано је палијативно збрињавањe за око 4.500 лица у 28 
здравствених установа (општих болница, клиничких центара и 
клиничко-болничких центара). Планирани број постеља у једини-
цама за палијативно збрињавање износи 283.

Специјалистичко-консултативни прегледи, хируршке проце-
дуре у амбулантним условима, лабораторијска, микробиолошка, 
рендген, ултразвучна, доплер, скенер и дијагностика магнетном 
резонанцом, терапијске интервенције и услуге физикалне меди-
цине и рехабилитације планирају се за амбулантне пацијенте, пре 
свега на основу оствареног степена реализације, односно кори-
шћења у 2021. години (Табела 15  – План здравствених услуга за 
амбулантне пацијенте у болничкој здравственој заштити).

За стационарне пацијенте поменуте услуге пружају се као са-
ставни део болничког лечења у складу са медицинским индикаци-
јама осигураних лица и планирају се у оквиру епизоде болничког 
лечења.

Табела 15. План здравствених услуга за амбулантне пацијен-
те у болничкој здравственој заштити за 2023. годину

Врста здравствених услуга Амбулантни  
пацијенти

Специјалистичко-консултативни прегледи 10.500.000
Процедуре са снимањем – укупно 3.484.700
Ултразвучна дијагностика 1.070.000
Компјутеризована томографија [ЦТ] скенирање 350.000
Радиографија 1.950.000
Ангиографија 7.000
Дигитално суптракциона ангиографија [ДСА] 200
Флуороскопија 2.500
Нуклеарно медицинско снимање 15.000
Снимање магнетном резонанцом [МР] 90.000
Лабораторијска дијагностика – укупно 40.417.500
Заједничке опште лабораторијске анализе 6.520.000
Опште хематолошке анализе и анализе хемостазе 5.095.000
Биохемијске и имунохемијске анализе 23.580.000
Имунолошке анализе 250.000
Имунохематолошке анализе 406.000
Микробиолошке анализе 3.382.000
Токсиколошке анализе 39.000
Анализе из области цитогенетике и молекуларне генетике 37.000
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Анализе типизације ткива 5.500
Патохистолошке анализе 1.103.000
Здравствене процедуре по групама
Процедуре на нервном систему 142.000
Процедуре на ендокрином систему 6.200
Процедуре на оку и припојеним органима 430.000
Процедуре на уву и мастоидној кости 350.000
Процедуре на носу, устима и ждрелу 200.000
Процедуре на респираторном систему 77.000
Процедуре на кардиоваскуларном систему 127.000
Процедуре на крвном систему и на систему органа за стварање 
крви 2.500

Процедуре на дигестивном систему 140.000
Процедуре на уринарном систему 140.000
Процедуре на мушким гениталним органима 10.000
Гинеколошке процедуре 180.000
Процедуре у акушерству 90.000
Процедуре на мускулоскелетном систему 190.000
Дерматолошке и процедуре пластичне хирургије 950.000
Процедуре на дојкама 50.000
Процедуре радиолошке онкологије 29.000
Неинвазивне, когнитивне и остале процедуре, које нису 
класификоване на другом месту 26.600.000

Стоматологија 500.000
Физикална медицина и рехабилитација 9.125.000

У 2023. години планира се око 1.500.000 епизода болничког 
лечења у оквиру којих се планира пружање дијагностички срод-
них група приказаних по главним дијагностичким категоријама 
(Табела 16  – План пружања дијагностички сродних група за ста-
ционарно лечене пацијенте и пацијенте лечене у дневним болни-
цама). У оквиру приказаних хоспитализација планира се пружање 
око 445.000 операција, 60.000 порођаја и око 120.000 услуга ради-
олошке онкологије за стационарно лечене пацијенте.

Табела 16. План пружања дијагностички сродних група за 
стационарно лечене и пацијенте лечене у дневним болницама за 
2023. годину

Главне дијагностичке категорије Број ДСГ 
група

Некласификоване главне дијагностичке категорије 6.000
Болести и поремећаји нервног система 49.000
Болести и поремећаји ока 22.900
Болести и поремећају ува, носа, уста и грла 24.000
Болести и поремећаји респираторног система 112.000
Болести и поремећаји циркулаторног система 85.000
Болести и поремећаји дигестивног система 89.000
Болести и поремећаји хепатобилијарног система и панкреаса 25.000
Болести и поремећаји мускулоскелетног система и везивног ткива 47.000
Болести и поремећаји коже, поткожног ткива и дојке 50.000
Болести и поремећаји ендокриног система, поремећаји исхране и 
метаболизма 17.000

Болести и поремећаји бубрега и уринарног тракта 400.000
Болести и поремећеји мушког репродуктивног система 11.000
Болести и поремећаји женског репродуктивног система 39.000
Трудноћа, порођај и пуерперијум 79.000
Новорођенчад 62.000
Болести и поремећаји крви и крвотворних органа и имунолошки 
поремећаји 12.000

Неопластични поремећаји (хематолошки и солидни тумори) 278.000
Инфективне и паразитске болести 13.000
Менталне болести и поремећаји 16.000
Коришћење алкохола/дроге и органски ментални поремећаји 
узроковани коришћењем алкохола/дроге 3.000

Повреде, тровања и токсични ефекти лекова 5.000
Опекотине 700

Фактори који утичу на здравствено стање и остали контакти са 
здравственом службом 42.000

Неповезане оперативне процедуре 4.000
Погрешни ДСГ 8.400
Укупно ДСГ 1.500.000

Укупно се на секундарном и терцијарном нивоу здравствене 
заштите планира око 445.000 операција; око 11.500.000 специјали-
стичко-консултативних прегледа; око 83.000.000 лабораторијских 
анализа; око 4.800.000 процедура са снимањем у оквиру којих 
2.580.000 услуга рендген дијагностике, око 1.600.000 услуга ул-
тразвучне дијагностике, око 520.000 услуга скенер дијагностике, 
око 120.000 услуга дијагностике магнетном резонанцом. Планира 
се укупно око 14.500.000 услуга физикалне медицине и рехабили-
тације и око 270.000 услуга радиотерапије.

Рано откривање ретких болести планира се у националним 
референтним центрима према утврђеном броју оболелих.

Поступци БМПО планирају се у обиму од око 9.000, а у скла-
ду са потребама осигураних лица и расположивим ресурсима у 
здравственим установама, како из Плана мреже, тако и у приватној 
пракси, које испуњавају законом прописане услове за обављање 
ове делатности.

Пресађивање ћелија, ткива и органа планира се у здравстве-
ним установама које испуњавају услове за пресађивање дефини-
сане законом.

У оквиру обавезног здравственог осигурања планира се скра-
ћивање времена чекања за здравствене услуге за које се формирају 
листе чекања на ниво медицинских рокова утврђених општим ак-
том којим се уређују листе чекања.

Стационарне здравствене установе обезбеђују осигураном 
лицу лекове за време стационарног лечења, лечења у дневној бол-
ници и у току амбулантно-поликлиничког лечења под условом да 
је на отпусној листи утврђена даља терапија истим леком, у складу 
са планом потреба. Осигураним лицима се обезбеђују медицинска 
средства и медицинска рехабилитација у складу са општим акти-
ма којима су уређена медицинска средства и рехабилитација.

5. КАПАЦИТЕТИ ОБАВЕЗНОГ ЗДРАВСТВЕНОГ ОСИГУРАЊА 
И ЗДРАВСТВЕНЕ СЛУЖБЕ ЗА РЕАЛИЗАЦИЈУ ПЛАНА 

ЗДРАВСТВЕНЕ ЗАШТИТЕ

Здравствене потребе осигураних лица у области здравствене 
заштите из обавезног здравственог осигурања планирају се на го-
дишњем нивоу, у складу са Планом. Реализација Плана се спрово-
ди у здравственим установама из Плана мреже у складу са капа-
цитетима и законом, као и у здравственим установама ван Плана 
мреже, према мишљењу надлежних института и завода за јавно 
здравље.

Према актуелној епидемиолошкој ситуацији током трајања 
ванредне ситуације на територији појединих градова и општина, 
односно на територији Републике биће обезбеђени додатни капа-
цитети у виду привремених или трајних објеката за смештај и ле-
чење заражених SARS-CoV-2 и оболелих од Covid-19 у складу са 
потребом. Током ванредне ситуације прерасподела и ангажовање 
кадрова планира се у складу са актуелним потребама и Законом.

Републички фонд утврђује потребна финансијска средства за 
спровођење Плана.

Начин спровођења и праћење реализације Плана дефинисани 
су општим актима у складу са законом.

6. ПЛАН РОБА И УСЛУГА ЗА КОЈЕ СЕ СПРОВОДЕ 
ЦЕНТРАЛИЗОВАНЕ ЈАВНЕ НАБАВКЕ

План централизованих јавних набавки утврђује се у складу 
са актом Владе којим се уређују услови, начин и поступак плани-
рања потреба здравствених установа из Плана мреже здравстве-
них установа, као и врста роба и услуга за које се спроводе цен-
трализоване јавне набавке.
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На основу члана 6. став 1, члана 18. ст. 4. и 6. тач. 1) –4) и тач. 

6) –11), члана 25. став 1, члана 26. став 1. тачка 2), члана 29, члана 
36, члана 39. став 3, члана 43. став 1. тачка 3), члана 47, члана 48. 
став 3, чл. 49, 50, 64, члана 74. став 5, члана 76, члана 87. ст. 1. и 
2. тач. 1) и 2), члана 91. став 4, чл. 93, 101, члана 106. став 2, члана 
108, члана 111, члана 112. став 7, члана 116. тач. 2 –7), чл. 122. и 
126, члана 134. тач. 1) и 2) и тач. 4 –7), члана 135. ст. 2. и 3, члана 
137. став 2, члана 138. тач. 3) и 4), члана 139. став 2, члана 141. 
став 1, члана 147, члана 152. став 3, чл. 153, 155, 157, 159, 161, 
170, 174, 178, 180, 185, 188, 190, 192, 194, члана 198. тач. 2) и 3), 
члана 201. тач. 1) и 2), члана 215. став 3, чл. 229. и 231, члана 236. 
тачка 1), члана 239. тачка 1), члана 242, члана 243. став 1, члана 
260. став 4, члана 262. став 4. и члана 264. став 3. Царинског зако-
на („Службени гласник РС”, број 95/18, 91/19  – др. закон, 144/20, 
118/21 и 138/22) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У 

о изменама и допунама Уредбе о царинским поступцима 
и царинским формалностима 

Члан 1. 
У Уредби о царинским поступцима и царинским формално-

стима („Службени гласник РС”, бр. 39/19, 8/20 и 132/21), у члану 
135. став 3. брише се.

Члан 2. 
После члана 136. наслов: „Пододељак 1. Обезбеђење за при-

времени смештај, поступак стављања робе у слободан промет и 
посебне поступке, осим поступка транзита” брише се. 

Члан 3.
Наслов изнад члана 139. и члан 139. бришу се. 

Члан 4.
Наслов изнад члана 140. и члан 140. бришу се. 

Члан 5.
Наслов изнад члана 141. и члан 141. бришу се. 

Члан 6. 
Наслов изнад члана 144. и члан 144. бришу се. 

Члан 7.
Наслов изнад члана 145. и члан 145. мењају се и гласе:

„Раздуживање гаранције, осим код поступка транзита 

Члан 145.
Ако се полаже нова гаранција као облик заједничког обезбе-

ђења, она мора да садржи клаузулу да се том гаранцијом преузи-
мају све обавезе из претходно положене гаранције.

Ако се гаранција опозове без полагања нове гаранције за бу-
дући период, опозвана  гаранција  се раздужује након што царин-
ски орган провером утврди да су сви настали  царински дугови 
угашени у складу са царинским прописима или да су наступиле 
околности због којих царински дуг више не може настати, а нај-
касније у року од девет месеци од дана ступања опозива на снагу.

Гарант се може позвати да испуни своју обавезу плаћања све 
док се гаранција не раздужи.”.

Члан 8.
У члану 146. речи: „чл. 137 –145.ˮ замењују се речима: „чл. 

138 –161.ˮ

Члан 9.
После члана 146. наслов: „Пододељак 2. Обезбеђење за наци-

онални поступак транзита” брише се.

Члан 10.
У члану 147. став 10. брише се. 

Члан 11.
У наслову изнад члана 148. после речи: „гаранције” додају се 

речи: „у националном поступку транзита”.   

Члан 12.
У наслову изнад члана 149. после речи: „шифра” додају се 

речи: „у националном поступку транзита”.  

Члан 13. 
После члана 149. наслов: „Заједничко обезбеђење и ослобо-

ђење од полагања обезбеђења” мења се и гласи: 
„ОДЕЉАК 2 
ЗАЈЕДНИЧКО ОБЕЗБЕЂЕЊЕ И ОСЛОБОЂЕЊЕ ОД ПОЛА-

ГАЊА ОБЕЗБЕЂЕЊА”.

Члан 14.
Члан 150. мења се и гласи:

„Члан 150.
Осим ако није другачије прописано чланом 153. ове уредбе, 

износ заједничког обезбеђења једнак је  референтном износу који 
утврди царински орган обезбеђења у складу са чланом 78. Царин-
ског закона.

Ако се заједничко обезбеђење мора положити за увозне или 
извозне дажбине и друге дажбине чији се износ може са сигурно-
шћу утврдити у тренутку када се захтева полагање обезбеђења, део 
референтног износа који покрива те дажбине мора да одговара из-
носу увозних или извозних дажбина и других плативих дажбина.

Ако се заједничко обезбеђење мора положити за увозне или 
извозне дажбине и друге дажбине чији се износ не може са сигур-
ношћу утврдити у тренутку када се захтева полагање обезбеђења 
или чији се износ мења током времена, део референтног износа 
који покрива те дажбине утврђује се на следећи начин: 

1) за део који би требало да покрије увозне или извозне да-
жбине и друге дажбине које су настале, референтни износ мора да 
одговара износу увозних или извозних дажбина и других плати-
вих дажбина; 

2) за део који би требало да покрије увозне или извозне да-
жбине и друге дажбине које би могле настати, референтни износ 
мора да одговара износу увозних или извозних дажбина и других 
дажбина које могу доспети у вези са сваком декларацијом или де-
кларацијом за привремени смештај за које се полаже обезбеђење, у 
периоду од стављања робе у одговарајући царински поступак или 
привремени смештај до тренутка окончања поступка или окончања 
надзора употребе робе у посебне сврхе или привременог смештаја. 

За примену става 3. тачка 2) овог члана узимају се у обзир 
највише стопе увозних или извозних дажбина које се примењују 
на робу исте врсте и највише стопе других дажбина које се плаћају 
у вези са увозом или извозом робе исте врсте. 

Ако информације неопходне за утврђивање дела референтног 
износа у складу са ставом 3. овог члана нису доступне царинском 
органу обезбеђења, тај износ се утврђује на 10.000 евра у динар-
ској противвредности за сваку декларацију. 

Царински орган обезбеђења утврђује референтни износ у са-
радњи са лицем од ког се захтева да положи обезбеђење. При одре-
ђивању дела референтног износа у складу са ст. 3 –5 овог члана, 
царински орган обезбеђења утврђује тај износ на основу информа-
ција о роби која је стављена у одговарајуће царинске поступке или 
привремени смештај током претходних 12 месеци као и на осно-
ву процене обима намераваних поступака који је видљив, између 
осталог, из комерцијалних исправа и рачуноводствених евиденци-
ја лица од ког се захтева да положи обезбеђење. 

Царински орган обезбеђења преиспитује референтни износ 
по службеној дужности или на захтев лица од ког се захтева да 
положи обезбеђење и прилагођава референтни износ, у складу са 
одредбама овог члана и члана 78. Царинског закона.”

Члан 15. 
Члан 152. мења се и гласи:

„Члан 152.
Надзор над делом референтног износа који покрива износ 

увозних или извозних дажбина и других дажбина које се плаћају 
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у вези са увозом или извозом робе, које ће настати у поступку 
стављања у слободан промет, осигурава се за сваку декларацију 
у тренутку стављања робе у тај поступак. Ако се декларације за 
стављање у слободан промет подносе у складу са одобрењем из 
члана 145. став 2. или члана 158. Царинског закона, надзор над 
одговарајућим делом референтног износа осигурава се на основу 
допунских декларација или, ако је примењиво, на основу података 
евидентираних у пословним књигама декларанта.

Надзор над делом референтног износа који покрива износ 
увозних или извозних дажбина и других дажбина које се плаћају 
у вези са увозом или извозом робе, које могу настати у вези са 
робом стављеном у национални поступак транзита, осигурава се 
употребом електронског система из члана 302. став 1. ове уред-
бе, за сваку декларацију  у тренутку стављања робе у поступак. 
Надзор се не примењује за робу стављену у национални поступак 
транзита применом поједностављења из члана 199. став 4. тачка 5) 
Царинског закона ако се декларација не обрађује у електронском 
систему из члана 302. став 1. ове уредбе. 

Надзор над делом референтног износа који покрива износ 
увозних или извозних дажбина и других дажбина које се плаћају у 
вези са увозом или извозом робе, за које се мора положити обезбе-
ђење и које ће настати или могу настати у случајевима различитим 
од случајева из ст. 1. и 2. овог члана, осигурава се редовном и при-
мереном контролом.”.

Члан 16. 
Члан 153. мења се и гласи:

„Члан 153.
 Ради примене члана 83. став 2. Царинског закона, износ за-

једничког обезбеђења смањује се на: 
1) 50% дела референтног износа утврђеног у складу са чла-

ном 150. ст. 3 –5. ове уредбе ако су испуњени услови из члана 154. 
став 1. ове уредбе; 

2) 30% дела референтног износа утврђеног у складу са чла-
ном 150. ст. 3 –5 ове уредбе ако су испуњени услови члана 154. 
став 2. ове уредбе; 

3) 0% дела референтног износа утврђеног у складу са чланом 
150. ст. 3 –5. ове уредбе ако су испуњени услови члана 154. став 3. 
ове уредбе.

 За примену члана 83. став 3. Царинског закона, износ зајед-
ничког обезбеђења смањује се на 30% дела референтног износа 
утврђеног у складу са чланом 150. став 2. и став 3. тачка 1) ове 
уредбе. 

Члан 17. 
У члану 154. став 1. у тачки 5) тачка запета на крају замењује 

се тачком.
У ставу 1. тачка 6) брише се.
У ставу 2. у тачки 6) тачка запета на крају замењује се тач-

ком.
Тачка 7) брише се.
У ставу 3) у тачки 11) тачка запета на крају замењује се тач-

ком.
Тачка 12) брише се.
После става 3. додају се нови ст. 4 –6, који гласе:
„При провери да ли подносилац захтева поседује довољну 

финансијску солвентност ради издавања одобрења за употребу 
заједничког обезбеђења са смањеним износом или ослобођења од 
полагања обезбеђења из става 1. тачка 5), става 2. тачка 6) и става 
3. тачка 11) овог члана, царински орган узима у обзир способност 
подносиоца захтева да испуни своје обавезе плаћања царинског 
дуга и осталих дажбина које могу настати, а које нису обухваћене 
тим обезбеђењем. 

Царински орган, ако је то оправдано, може узети у обзир ри-
зик од настанка царинског дуга и других дажбина из става 4. овог 
члана, узимајући у обзир врсту и обим пословних активности под-
носиоца захтева и врсту робе за коју се захтева обезбеђење.

Ако је испуњеност услова о довољној финансијској солвент-
ности проверена у складу са чланом 28. тачка 3) Царинског зако-
на, царински орган само проверава да ли финансијска солвентност 
подносиоца захтева омогућује издавање одобрења за употребу 
заједничког обезбеђења са смањеним износом или ослобођење од 
полагања обезбеђења.”

Досадашњи став 4, који постаје став 7, мења се и гласи:
„Ако подносилац захтева постоји мање од три године усло-

ви из става 1. тач. 4) и 5), става 2. тач. 5) и 6) и става 3. тач. 10) и 
11) овог члана провериће се на основу расположивих евиденција 
и информација.” 

Члан 18.
После члана 154. додаје се наслов одељка, који гласи: 
„ОДЕЉАК 3
ПОСЕБНЕ ОДРЕДБЕ ЗА ОБЕЗБЕЂЕЊЕ КОД НАЦИОНАЛ-

НОГ ПОСТУПКА ТРАНЗИТА”.

Члан 19.
Наслов изнад члана 155. и члан 155. бришу се. 

Члан 20.
После члана 159. наслов Одељка 2 мења се и гласи:„ ОДЕ-

ЉАК 4”.

Члан 21.
У члану 160. речи: „150. став 2.” замењују се речима:„150. 

став 3. тачка 2)”.

Члан 22.
Прилог 18 који је одштампан уз Уредбу о царинским поступ-

цима и царинским формалностима („Службени гласник РС”, бр. 
39/19, 8/20 и 132/21) и чини њен саставни део, замењује се Прило-
гом 18, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Прилог 20 који је одштампан уз Уредбу о царинским поступ-
цима и царинским формалностима („Службени гласник РС”, бр. 
39/19, 8/20 и 132/21) и чини њен саставни део, замењује се Прило-
гом 20, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 23.
Одобрења за полагање обезбеђења за плаћање царинског 

дуга са 50% увећаном висином гарантне своте гаранције, која су 
на снази на дан почетка примене ове уредбе, остају на снази до 
истека рока важења гаранција на које се односе или до 1. јануара 
2024. године, у зависности од тога шта је раније.

Одобрења о ослобођењу од полагања заједничког обезбеђења 
за плаћање царинског дуга, осим за национални поступак транзи-
та, која су на снази на дан почетка примене ове уредбе, остају на 
снази до поновне процене одобрења. 

Члан 24.
Гаранције, које су важеће на дан почетка примене ове уредбе, 

осим гаранција за национални поступак транзита, могу се кори-
стити до истека рока важења тих гаранција или до 1. јануара 2024. 
године, у зависности од тога шта је раније. 

Члан 25.
Одлуке на основу поновне процене одобрења, у складу са 

чланом 23. став 2. ове уредбе, доносе се пре 1. јануара 2024. го-
дине.

Одлукама из става 1. овог члана укидају се одобрења која су 
била предмет поновне процене и, према потреби, издају се нова 
одобрења. Одлуке се, без одлагања, достављају носиоцима одо-
брења.

Члан 26.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”, а почиње да се приме-
њује по истеку шест месеци од дана ступања на снагу, осим одре-
даба чл. 4. и 5, које почињу да се примењују дaном ступања на 
снагу ове уредбе.

05 број 110-11191/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.
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ПРИЛОГ 18

ГАРАНЦИЈА – ПОЈЕДИНАЧНO OБЕЗБЕЂЕЊЕ 

I. Обавеза коју је преузео гарант

1. Доле потписани(1) ..............................................................................
пословно настањен у(2) .........................................................................
овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује, у царин-
ском органу обезбеђења
.................................................................................................................
до највишег износа од ..........................................................................
у корист Републике Србије, 
за све износе за које лице које полаже ово обезбеђење(3): ................
јесте или може постати одговорно Републици Србији за дуг на име 
царинских и других  дажбина(4) који је настао или би могао наста-
ти у вези са робом  описаном у наставку која је обухваћена следе-
ћом царинском операцијом(5):
.................................................................................................................
Опис робе: .............................................................................................
Ова гаранција се може  – не може се (6) користити за обезбеђење 
дугова других лица. 

2. Доле потписано лице се обавезује да ће на први писани захтев 
надлежних органа Републике Србије, а најкасније у року од 30 
дана од датума подношења захтева, платити тражене износе, осим 
ако то лице или неко друго заинтересовано лице, пре истека тог 
рока, надлежним органима не докаже да је посебан поступак, 
осим поступка употребе у посебне сврхе, окончан, да је царински 
надзор робе за употребу у посебне сврхе или привремени смештај 
прописно завршен, односно, у случају операција које нису посеб-
ни поступци и привремени смештај, да је ситуација са робом ре-
гулисана. 
Надлежни орган, на захтев доле потписаног лица,  из сваког разло-
га који се признаје као оправдан, може да продужи рок од 30 дана 
од датума подношења захтева за плаћање у коме је то лице дужно 
да плати тражене износе. Трошкови настали као резултат одобре-
ња овог додатног рока, а нарочито свака камата, морају се обрачу-
нати тако да износ буде еквивалентан оном који би био наплаћен 
под сличним околностима на тржишту новца или финансијском 
тржишту у  земљи.
3. Ова обавеза важи од дана када је одобри царински орган обез-
беђења. Доле потписано лице остаје одговорно за плаћање сваког 
дуга који настане у току царинске операције која је обухваћена 
овом обавезом и која је започета пре ступања на снагу опозива или 
укидања обезбеђења, чак и ако је захтев за наплату поднет после 
тог датума.

У ......................................................., дана .....................................

.........................................................................................
(Потпис)(7)

II. Одобрење царинског органа обезбеђења

Царински орган обезбеђења ................................................................
Обавеза гаранта прихваћена дана .................................................... 
за покривање царинске операције која се спроводи по деклараци-
ји/декларацији за привремени смештај број ...................................... 
од .....................................(8) 
.................................................................................................................

(Печат и потпис)
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
(1) Назив гаранта.
(2) Место пословног настањења и пуна адреса гаранта.
(3) Презиме и име или назив привредног субјекта и пуна адреса 
лица које полаже обезбеђење.
(4) Обезбеђење за плаћање царинског дуга који је настао или би 
могао настати треба да покрије износ  царине, других увозних да-
жбина и осталих дажбина у вези са увозом робе (порез на додату 
вредност, акциза као и друге дажбине које на основу других про-
писа наплаћује царински орган), укључујући припадајуће камате. 

(5) Унети једну од следећих царинских операција:
1) привремени смештај,
2) национални поступак транзита,
3) поступак царинског складиштења,
4) поступак привременог увоза са потпуним ослобођењем од пла-
ћања увозних дажбина,
5) поступак активног оплемењивања,
6) поступак употребе у посебне сврхе,
7) стављање у слободан промет на основу редовне декларације без 
одложеног плаћања,
8) стављање у слободан промет на основу редовне декларације са 
одложеним плаћањем,
9) стављање у слободан промет на основу декларације поднете у 
складу са чланом 145. Царинског закона,
10) стављање у слободан промет на основу декларације поднете у 
складу са чланом 158. Царинског закона,
11) поступак привременог увоза са делимичним ослобођењем од 
плаћања увозних дажбина,
12) ако није горе наведена  – навести другу врсту операције.
(6) Прецртати или изоставити оно што се не примењује.
(7) Лице које потписује документ, мора пре свог потписа, руком 
уписати следеће: „Обезбеђење за износ од …” (износ се уписује 
словима).
(8) Попуњава царинарница у којој је роба стављена у поступак 
или се налазила у привременом смештају

ПРИЛОГ 20

ГАРАНЦИЈА – ЗАЈЕДНИЧКО OБЕЗБЕЂЕЊЕ 

I. Обавеза коју је преузео гарант

1. Доле потписани(1) ..............................................................................
пословно настањен у(2) .........................................................................
овим заједнички и појединачно (солидарно) гарантује, у царин-
ском органу обезбеђења
.................................................................................................................
до највишег износа од ..........................................................................
у корист Републике Србије,
за све износе за које лице које полаже ово обезбеђење(3): …  јесте 
или може постати одговорно Републици Србији за све  дугове на 
име царинских и других дажбина(4) који су настали или би могли 
настати у вези са робом обухваћеном царинским операцијама на-
веденим у тачки 1а или 1б.
Највиши износ обезбеђења је износ од:
.................................................................................................................
1) који је 100/50/30%(5) дела референтног износа који одговара изно-
су царинских дугова и других дажбина које могу настати, у вези са 
робом обухваћеном царинским операцијама наведеним у тачки 1а;
или износ од:
.................................................................................................................
2) који је 100/30%(6) дела референтног износа који одговара изно-
су царинских дугова и других дажбина који су настали, у вези са 
робом обухваћеном царинским операцијама наведеним у тачки 1б.
1a. Означити царински поступак или операцију:
□ 1) привремени смештај; 
□ 2) национални поступак транзита;
□ 3) поступак царинског складиштења;
□ 4) поступак привременог увоза са потпуним ослобођењем од 
плаћања увозних дажбина; 
□ 5) поступак активног оплемењивања;
□ 6) ако није ниједна од наведених  – навести другу врсту опера-
ције.
1б. Означити царински поступак или операцију:
□ 1) поступак стављања робе у слободан промет који обухвата 
све облике овог поступка: стављање у слободан промет на основу 
редовне декларације без одложеног плаћања; стављање у слобо-
дан промет на основу редовне декларације са одложеним плаћа-
њем; стављање у слободан промет на основу декларације поднете 
у складу са чланом 145. Царинског закона; стављање у слободан 
промет на основу декларације поднете у складу са чланом 158. Ца-
ринског закона; поступак употребе у посебне сврхе;
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□ 2) поступак привременог увоза са делимичним ослобођењем од 
плаћања увозних дажбина;
□ 3) ако није ниједна од наведених  – навести другу врсту опера-
ције.
1в. Ова гаранција се може  – не може се(7) користити за обезбеђење 
дугова других лица.
1г. Овом гаранцијом  преузимају се све обавезе гаранта из гаран-
цијa број(8) ......, положених за претходни период.
2. Доле потписано лице се обавезује да ће на први писани захтев 
надлежних органа Републике Србије, а најкасније у року од 30 
дана од датума подношења захтева, платити тражене износе до 
границе претходно наведеног највишег износа, осим ако то лице 
или неко друго заинтересовано лице, пре истека тог рока, надле-
жним органима не докаже да је посебан поступак, осим поступка 
употребе у посебне сврхе, окончан, да је царински надзор робе за 
употребу у посебне сврхе или привремени смештај прописно за-
вршен, односно, у случају операција које нису посебни поступци 
и привремени смештај, да је ситуација са робом регулисана. 
Надлежни орган, на захтев доле потписаног лица,  из сваког разло-
га који се признаје као оправдан, може да продужи рок од 30 дана 
од датума подношења захтева за плаћање у коме је то лице дужно 
да плати тражене износе. Трошкови настали као резултат одобре-
ња овог додатног рока, а нарочито свака камата, морају се обрачу-
нати тако да износ буде еквивалентан оном који би био наплаћен 
под сличним околностима на тржишту новца или финансијском 
тржишту у  земљи.
Овај износ се не може умањити за било који износ који је већ пла-
ћен на основу ове обавезе, осим ако се од доле потписаног лица 
захтева да плати дуг настао у току царинске операције започете 
пре него што је претходни захтев за плаћање примљен или у року 
од 30 дана након тога. 
3. Ова обавеза важи од дана када је одобри царински орган обез-
беђења. Доле потписано лице остаје одговорно за плаћање сваког 
дуга који настане  у току царинске операције која је обухваћена 
овом обавезом и која је започета пре ступања на снагу опозива или 
укидања обезбеђења, чак и ако је захтев за наплату поднет после 
тог датума.

У .............................................................................................................
дана  .......................................................................................................
.................................................................................................................

(Потпис)(9)

II. Одобрење царинског органа обезбеђења 

Царински орган обезбеђења …............................................................
Обавеза гаранта је прихваћена дана ...................................................
.................................................................................................................

(Печат и потпис)
 – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – – –
(1) Назив гаранта.
(2) Место пословног настањења и пуна адреса гаранта.
(3) Презиме и име или назив привредног субјекта и пуна адреса 
лица које полаже обезбеђење.
(4) Обезбеђење за плаћање царинског дуга који је настао или би 
могао настати треба да покрије износ  царине, других увозних да-
жбина и осталих дажбина у вези са увозом робе (порез на додату 
вредност, акцизa као и друге дажбине које на основу других про-
писа наплаћује царински орган), укључујући припадајуће камате.
(5) Прецртати или изоставити оно што се не примењује.
(6) Прецртати или изоставити оно што се не примењује. 
(7) Прецртати или изоставити оно што се не примењује.
(8) Уписати идентификациони број обезбеђења из претходног пе-
риода из којег се преузимају обавезе. Уколико је гарант из обезбе-
ђења које се односи на претходни период различит од доле потпи-
саног, у овој тачки треба навести и назив тог гаранта као и његово 
место пословног настањења и пуну адресу.
Код гаранције за национални поступак транзита тачку 1г треба 
прецртати или изоставити.
(9) Лице које потписује документ мора пре свог потписа руком 
уписати следећу напомену: „Обезбеђење за износ у висини од …” 
(износ се уписује словима).

5028
На основу члана 75. став 1. Закона о буџетском систему („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21  – др. закон и 138/22),

Влада доноси
У Р Е Д Б У

о примени Међународних рачуноводствених стандарда 
за јавни сектор

Члан 1.
Овом уредбом уређује се примена Међународних рачуновод-

ствених стандарда за јавни сектор.
Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор 

јесу Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор 
(International Public Sector Accounting Standards  – IPSAS) које об-
јављује Одбор за међународне рачуноводствене стандарде за јав-
ни сектор (International Public Sector Accounting Standards Board  – 
IPSASB), организациони део Међународне федерације рачуновођа 
(International Federation of Accountants  – IFAC), који су преведени 
на српски језик и објављени.

Преводе Међународних рачуноводствених стандарда за јавни 
сектор решењем утврђује министар финансија.

Члан 2.
Међународни рачуноводствени стандарди за јавни сектор на 

готовинској основи, примењиваће се на вођење пословних књига, 
почев од 1. јануара 2024. године, а за састављање, приказивање, 
достављање и објављивање финансијских извештаја директних и 
индиректних корисника буџетских средстава, корисника средстава 
организација за обавезно социјално осигурање, буџетских фондо-
ва Републике Србије и буџетских фондова аутономних покрајина 
и јединица локалне самоуправе (у даљем тексту: локалне власти), 
почев од израде финансијских извештаја за 2024. годину.

Члан 3.
Ова уредба примењује се на буџет Републике Србије, буџете ло-

калне власти, као и на њихове директне и индиректне кориснике бу-
џетских средстава, Републички фонд за здравствено осигурање, Репу-
блички фонд за пензијско и инвалидско осигурање, Фонд за социјално 
осигурање војних осигураника, Националну службу за запошљавање, 
буџетске фондове Републике Србије и локалне власти, као и на кори-
снике средстава Републичког фонда за здравствено осигурање.

Члан 4.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уредба 

о примени Међународних рачуноводствених стандарда за јавни 
сектор („Службени гласник РС”, бр. 49/10 и 63/16).

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

„Службеном гласнику Републике Србије”.
05 број 110-11254/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

5029
На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 

2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22) и чла-
на 42. став 1. Закона о Влади („Службени  гласник РС”,  бр. 55/05, 
71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – 
УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),  

Влада доноси
У Р Е Д Б У

о допуни Уредбе о утврђивању Програма подршке 
малим предузећима за набавку опреме у 2022. години 

Члан 1.
У Уредби о утврђивању Програма подршке малим предузе-

ћима за набавку опреме у 2022. години („Службени гласник РС”, 
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броj 33/22), у Програму подршке малим и предузећима за набав-
ку опреме у 2022. години, у глави 7. ПРАЋЕЊЕ РЕАЛИЗАЦИЈЕ 
ПРОГРАМА, после става 12. додаје се став 13. који гласи:

„Евентуална неутрошена средства, која ће бити утврђена из-
вештајем Развојне агенције Србије о реализацији овог програма, 
а која су пренета овој агенцији, користиће се у 2023. години, за 
реализацију програма подршке малим предузећима за набавку 
опреме.”

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

ња у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-11256/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5030
На основу члана 3. став 2. Закона о обнови након елементар-

не и друге непогоде („Службени гласник РС”, број 112/15) и чла-
на 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – 
УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о утврђивању Државног програма обнове, односно 
хитних радова на санацији објеката за заштиту 

од штетног дејства вода, оштећених у поплавама 
изазваним елементарном непогодом у новембру 2022. 

године

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Државни програм обнове, односно 

хитних радова на санацији објеката за заштиту од штетног дејства 
вода, оштећених у поплавама изазваним елементарном непогодом 
у новембру 2022. године.

Члан 2.
Државни програм из члана 1. ове уредбе одштампан је уз ову 

уредбу и чини њен саставни део.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-11317/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

ДРЖАВНИ ПРОГРАМ  
ОБНОВЕ, ОДНОСНО ХИТНИХ РАДОВА НА САНАЦИЈИ 

ОБЈЕКАТА ЗА ЗАШТИТУ ОД ШТЕТНОГ ДЕЈСТВА 
ВОДА, ОШТЕЋЕНИХ У ПОПЛАВАМА ИЗАЗВАНИМ 

ЕЛЕМЕНТАРНОМ НЕПОГОДОМ У НОВЕМБРУ 2022. 
ГОДИНЕ

1. Област у којој се спроводе мере и територија на којој се 
спроводе мере

Државни програм хитних радова на санацији оштећених 
објеката за заштиту од штетног дејства вода, обухвата радове које 
треба предузети у циљу отклањања последица разорних бујичних 
поплава и постизања потребног степена заштите од поплава по-
дручја јединица локалних самоуправа које су погођене поплавама 

изазваним елементарном непогодом у новембру 2022. године, ор-
гане државне управе надлежне за координацију, односно носиоце 
спровођења појединих мера и активности, као и процену потреб-
них финансијских средстава и изворе финансирања.

Мере утврђене овим програмом спроводе се на територији 
Републике Србије у складу са Одлуком о проглашењу елементар-
не непогоде („Службени гласник РС”, број 142/22).

2. Анализа затеченог стања и настале штете и сагледавање 
даљих поплавних последица

Обилне падавине које су крајем новембра погодиле делове 
Републике Србије, у највећој мери су захватиле територије једи-
ница локалне самоуправе  Рашка, Нови Пазар и Тутин. Поплавни 
таласи су забележени углавном на водотоцима бујичног карактера, 
а ређе на регулисаним и уређеним деловима водотокова. Уведена 
је редовна и ванредна одбрана од поплава на територији јединица 
локалне самоуправе Рашка, Нови Пазар и Тутин, на водотоцима 
Ибар, Рашка, Јошаница, Видрењак, Лим и Грабовица. Територи-
је погођене у највећој мери, попут јединица локалне самоуправе 
Рашка, Нови Пазар и Тутин, захтевале су проглашење ванредне 
ситуације. 

Овом уредбом приоритет је дат подручјима која су претрпела 
највеће материјалне штете и на којима је висок степен ризика од 
нових поплава. Како би се санирале штете изазване поплавним до-
гађајем током новембра 2022. године, потребно је узвршити хит-
не санационе радове на уређењу и унапређењу инфраструктуре у 
циљу интегралног управљања водама и повећања степена заштите 
од поплава на територији поменутих општина. 

С обзиром на евидентне климатске промене и све учесталије 
поплавне догађаје, сматрамо да је са хитним радовима неопходно 
што пре започети уз благовремено реаговање на реализацији наве-
дених капиталних инфраструктурних пројеката, који су од кључ-
ног значаја за ублажавање нових поплавних таласа.   

3. Мере које треба предузети 

Ови радови имају карактер хитних и морају се спровести у 
циљу санације оштећења и обезбеђења потребног степена заштите 
поплављених подручја.

Оцењује се да би, при појави нових падавина и великих вода, 
била могућа нова и већа оштећења на заштитним водним објек-
тима, као и да се због смањене пропусне моћи регулисаних кори-
та могу десити изливања и на деоницама непосредно низводно 
и узводно од заштитних система, као и на деоницама бујичних 
водотока II реда (притокама водотока I реда). Радови се врше на 
водотоцима I реда (река Лим, Видрењак, Рашка, Ибар) и на значај-
ним водотоковима II реда (река Печаоница, Ресник и Сврачићки 
поток). У општини Тутин потребна је санација оштећења регу-
лисаног корита водотока Видрењак уз чишћење прелазних део-
ница за обезбеђење протицајног профила и санација регулисаног 
корита реке Печаоница, за град Нови Пазар потребна је санација 
оштећења регулисаног корита реке Рашке од Царске Ћуприје до 
ушћа Дежевске реке у дужини од 1.250 метара и општину Рашка 
санација регулисаног корита и радови на санацији оштећења бра-
не на Трнавској реци, уз санацију обалоутврде и уређења корита 
реке Рашке.

За сагледавање узрока и дефинисање концепције унапређења 
заштите и смањења ризика од посебног значаја биће резултати ек-
спертиза поплавних догађаја. Подаци са терена, који се прикупља-
ју по налогу главног руководиоца одбране од поплава, значајни су 
за израду експертиза и израду техничке документације за извође-
ње приоритетних хитних санационих радова. За одређене локали-
те неопходно је израдити и пројекте хитних радова.

4. Начин и обим спровођења мера, као и критеријуми за 
спровођење мера 

Хитним санационим радовима на речним деоницама обезбе-
ђује се: повећана пропусна моћ корита на ширем потезу речних 
деоница уз линијска надвишења обала за подизање степена зашти-
те  (посебно у зони мостова и у зони насеља), санација оштећења 
заштитних водних објеката, (насипа, обалоутврда, обала и дна ре-
гулисаних речних корита), противерозиона заштита са објектима 
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за спречавање засипања речних корита на бујичним притокама 
непосредно узводно од угрожених насеља и у зони виталне инфра-
структуре. 

Техничка решења ових хитних санационих радова морају 
бити усаглашена са постојећом угроженом инфраструктуром и 
морају обезбедити потребан степен заштите и спремност за нове 
поплавне догађаје.

ЈВП „Србијаводе” покрећe и спроводи поступaк јавне на-
бавке и закључује уговор са извођачем радова. ЈВП „Србијаводе” 
дужно је да редовно о свим фазама реализације овог државног 
програма извештава Министарство за јавна улагања (у даљем тек-
сту: Министарство), у складу са уговором којим се уређују права и 
обавезе у реализацији овог државног програма, закљученим изме-
ђу Министарства и ЈВП „Србијаводе”.

Рокови за завршетак санационих радова условљени су метео-
ролошким и хидролошким условима за извођење радова на терену 
и очекује се да буду изведени најкасније у року од девет месеци од 
дана увођења извођача у посао.

ЈВП „Србијаводе” доставља Министарству, ради плаћања, 
потписан и оверен захтев за плаћање са документацијом о реали-
зацији уговора (привремене и окончану ситуацију, фактуре, бан-
карске гаранције и друго) и извештајем стручног надзора. Преглед 
хитних санационих радова који ће се извршити на оштећеним вод-
ним објектима дат је у Прилогу, који је саставни део овог држав-
ног програма.

5. Редослед спровођења мера и рокови за спровођење мера

У току одбране од поплава на поплављеним подручјима, 
стручне службе ЈВП „Србијаводе” извршиле су хитне интервен-
ције на критичним локалитетима у циљу заштите заштитне вод-
не инфраструктуре, како би се спречиле веће штете. Отклањање 
последица великих вода, елементарно обезбеђење стабилности 
оштећених објеката и обезбеђење пропусне моћи изведено је само 
локално, на  најкритичнијим локалитетима. 

Након снижења водостаја, извршено је снимање оштећења 
и започета је техничка припрема за санационе радове  – на одре-
ђеним локалитетима, започете су хитне хидротехничке анализе са 
геодетском и геотехничком припремом подлога. Напред наведе-
не активности део су хитних мера и извршиће се док су трагови 
штетног дејства вода видљиви, за потребе усвајања оптималних 
техничких решења санационих радова и у складу су са Наредбе 
о утврђивању Оперативног плана за одбрану од поплава и леда за 
2022. годину („Службени гласник PC”, број 123/21) и Уредбом о 
утврђивању Општег плана за одбрану од поплава („Службени гла-
сник РС”, број 18/19).

ЈВП „Србијаводе” врши инвеститорско управљање санацио-
ним радовима (припрема и спровођење процедуре јавних набавки, 
уговарање, увођења извођача у посао, управљање хитним санаци-
оним радовима и вршење стручног надзора).

Израда техничке документације за предметне хитне санацио-
не радове је у току, како би се радови започели у што краћем року, 
са кратким роковима извршења, имајући у виду да је реч о бујич-
ним водотоцима на којима су извесни процеси урушавања речних 
обала које могу прерасти у критичне деонице и локалитете.

Очекивани ефекти санационих радова на локалитима који су 
добили приоритет су: потребна функционална стабилност санира-
них заштитних водних објеката (регулисаних корита, обалоутврда, 
насипа, канала, преграда за задржавање наноса), обезбеђење пропу-
сне моћи корита за велике воде, подизање степена заштите угроже-
ног приобаља и инфраструктуре, локална противерозиона заштита, 
као и подизање отпорности подручја на нове поплавне догађаје. 

Рокови за завршетак радова условљени су метеоролошким и 
хидролошким условима за извођење радова на терену и очекује се 
да буду изведени у року од девет месеци од дана увођења извођача 
у посао.

6. Органи државне управе надлежни за координацију, односно 
носиоци спровођења појединих мера и активности

Министарство за јавна улагања и министарство надлежно за 
послове водопривреде координираће спровођење мера из Одељака 
3. и 4. овог програма, а ЈВП „Србијаводе” носилац је спровођења 
тих мера.

ЈВП „Србијаводе”, у име и за рачун Републике Србије, врши 
инвеститорска права са техничком припремом за извођење сана-
ционих радова за обнову оштећених заштитних водних објеката. 

Јединице локалне самоуправе донеће одлуке о мерама хитно-
сти и обезбедити решавање имовинско правних питања у складу 
са својим надлежностима.

7. Процена потребних финансијских средстава и извори 
финансирања 

Средства за спровођење овe уредбе у износу од 143.000.000,00 
динара обезбеђена су у складу са Закона о буџету Републике Срби-
је за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22), у 
оквиру Раздела 64  – Министарство за јавна улагања, Програм 1511 
 – Обнова и изградња објеката јавне намене и санирање последи-
ца елементарне непогоде, Функција 110  – Извршни и законодавни 
органи, финансијски и фискални послови и спољни послови, Про-
грамска активност 0002  – Координација послова након елементар-
не и друге непогоде, апропријација економска класификација 484 
 – накнаде штете за повреду или штету насталу услед елементар-
них непогода или других природних узрока.

ПРИЛОГ

Хитни радови на санацији објеката за заштиту од 
штетног дејства вода, оштећених у поплавама изазваним 

елементарном непогодом у новембру 2022. године на 
територији у надлежности ЈВП „Србијаводе”

ОПШТИНА ВОДОТОК ПОТРЕБНИ РАДОВИ ПРОЦЕЊЕНА 
ВРЕДНОСТ (РСД)

Тутин
Видрењак

Санација оштећења регулисаног 
корита водотока Видрењак уз 
чишћење прелазних деоница за 
обезбеђење протицајног профила 70.000.000,00

Печаоница Санација регулисаног корита реке 
Печаоница 20.000.000,00

Нови Пазар Рашка 

Санација оштећења регулисаног 
корита реке Рашке од Царске 
Ћуприје до ушћа Дежевске реке у 
дужини од 1.250 метара 23.000.000,00

Рашка Рашка

Санација регулисаног корита и 
радови на санацији оштећења 
бране на Трнавској реци, уз 
санацију обалоутврде и уређења 
корита реке Рашке 30.000.000,00

 ХИТНИ САНАЦИОНИ РАДОВИ:    143.000.000,00

5031
На основу члана 8. Закона о буџету Републике Србије за 2023. 

годину („Службени гласник РС”, број 138/22), а у вези са одредба-
ма Закона о безбедности саобраћаја на путевима („Службени гла-
сник РС”, бр. 41/09, 53/10, 101/11, 32/13  – УС, 55/14, 96/15  – др. за-
кон, 9/16  – УС, 24/18, 41/18, 41/18  – др. закон, 87/18, 23/19 и 128/20 
 – др. закон) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о условима и начину спровођења субвенционисане 
доделе заштитних рамова за употребљавани трактор

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се услови и начин спровођења суб-

венционисане доделе заштитних рамова за употребљавани трактор 
који се у саобраћају користи без заштитне кабине или рама, вла-
сницима или корисницима трактора регистрованих у Републици 
Србији, у циљу унапређења безбедности саобраћаја на путевима.

Под заштитним рамом у смислу ове уредбе сматра се део 
трактора који служи да заштити возача од повреде у случају да се 
трактор преврне.
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Члан 2.
Право на субвенционисану доделу заштитног рама имају 

правна лица, предузетници и физичка лица који су власници или 
корисници трактора регистрованих у Републици Србији.

Право на субвенционисану доделу заштитног рама остварују 
и имаоци нерегистрованих трактора старијих од десет година, који 
због губитка рачуна, престанка правних лица или смрти физичких 
лица од којих су купили возило или других оправданих разлога 
нису у могућности да прибаве одговарајући доказ о власништву и 
пореклу возила и доказ о измиреним царинским и пореским оба-
везама за возило и који су у законитом и савесном поседу возила 
најмање пет година. 

Члан 3.
Субвенционисана додела заштитног рама спроводиће се две  

календарске године од дана почетка примене ове уредбе.

Члан 4.
Укупна расположива средства за реализацију субвенциониса-

не набавке заштитног рама у 2023. години, обезбеђена су Законом 
о буџету Републике Србије за 2023. годину („Службени гласник 
РС”, број 138/22) на Разделу 22  – Министарство грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре, Програм 0701  – Уређење и надзор у 
области саобраћаја, Функција 450  – Саобраћај, Програмска актив-
ност/пројекат 0001  – Друмски транспорт, путеви и безбедност са-
обраћаја, Економска класификација 454  – Субвенције приватним 
предузећима у висини од 125.000.000 динара.

Предвиђена новчана средства из става 1. овог члана, користе 
се и за поступак испитивања преправке трактора власницима од-
носно корисницима трактора којима је решењем Агенције за бе-
збедност саобраћаја (у даљем тексту: Агенција) одобрена субвен-
ционисана додела заштитног рама у 2022. години.

Члан 5.
Субвенционисана додела заштитног рама спроводи се испла-

том износа до 27.000 динара на име плаћања у целини купопродај-
не цене новог заштитног рама изабраном произвођачу заштитног 
рама, а у коју је урачунат и транспорт до места за испитивање во-
зила које је најближе кориснику субвенције, као и исплатом изно-
са од 7.000 динара на име плаћања поступка испитивања преправ-
ке трактора овлашћеним правним лицима за испитивање возила.

Одобрена средства субвенција уплаћиваће се изабраним про-
извођачима заштитног рама и овлашћеним правним лицима за 
испитивање возила, на посебне наменске динарске рачуне које ће 
Министарство финансија  – Управа за трезор за ове потребе отво-
рити на њихов захтев.

Члан 6.
Захтев за субвенционисану доделу заштитног рама у складу 

са овом уредбом подноси се Агенцији у затвореној коверти, на 
адресу: Агенција за безбедност саобраћаја, Булевар Михаила Пу-
пина 2, 11070 Нови Београд, са назнаком: „Захтев за субвенциони-
сану доделу новог заштитног рама”.

Јавни позив за подношење захтева из става 1. овог члана об-
јављује се на званичној интернет презентацији Агенције  – www.
abs.gov.rs.

Редослед остваривања права на додељивање субвенције 
утврђује се према времену пријема потпуног захтева.

Захтев се сматра потпуним на дан када се прибави сва по-
требна документација, и то:

1) подаци о подносиоцу захтева:
(1) за правна лица и предузетнике  – назив и седиште, матич-

ни број и ПИБ, Извод из Регистра привредних субјеката код Аген-
ције за привредне регистре, име и презиме лица овлашћеног за 
заступање, име и презиме, број телефона и е-мејл адресу контакт 
особе;

(2) за физичка лица  – име и презиме, адресу становања, 
ЈМБГ, контакт телефон;

2) потврдa да против правног лица није покренут претход-
ни стечајни поступак, реорганизација, стечај или ликвидација, у 
складу са прописима којим се уређују стечај и ликвидација и да 
није покренут поступак принудне ликвидације у складу са зако-
ном којим се уређује правни положај привредних друштава и дру-
гих облика организовања;

3) потврдa да правно лице или предузетник нема правосна-
жну судску или управну меру забране обављања делатности или 
осуду због привредног преступа;

4) доказ да је правно лице или предузетник измирио све до-
спеле обавезе по основу јавних прихода, односно да је закључио 
споразум о репрограму о исплати пореског дуга, с тим да укупан 
износ пореског дуга по споразуму о репрограму о исплати поре-
ског дуга не може да износи више од 500.000 динара на дан под-
ношења захтева, као и доказ да обавезе по репрограму о исплати 
пореског дуга измирује редовно, односно да нема неизмирених 
обавеза по репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења 
захтева;

5) потврдa да је физичко лице измирило све обавезе по осно-
ву пореза на имовину, односно да је закључио споразум о репро-
граму о исплати пореског дуга и да нема неизмирених обавеза по 
репрограму о исплати пореског дуга на дан подношења захтева;

6) фотокопија саобраћајне дозволе или другог документа из-
датог од стране министарства надлежног за унутрашње послове 
којим се потврђује да је возило регистровано;

За  имаоце нерегистрованих трактора старијих од десет годи-
на из члан 2. став 2, изјава дата под материјалном и кривичном од-
говорношћу потврђену потписима два сведока и овереним од стра-
не надлежног органа на околности куповине и поседовања возила 
из које орган коме је поднет захтев утврђује да ли постоји стварна 
немогућност прибављања доказа о власништву односно пореклу 
возила и да ли је ималац возила у савесном и законитом поседу 
возила најмање пет година;

7) фотографија (предња страна) трактора за који се подноси 
захтев;

8) за правна лица  – оверени ОП образац лица овлашћеног за 
заступање;

9) доказ да су измирени трошкови прописаних администра-
тивних такси.

Потврде из става 4. овог члана не могу бити старије од 30 
дана од дана подношења захтева.

Сва документа која се достављају уз захтев морају да гласе 
на подносиоца захтева и прилажу се у оригиналу или овереној ко-
пији, ако овoм уредбом није прописано другачије.

Уз захтев за субвенционисану доделу заштитног рама, подно-
силац захтева прилаже документа и доказе из става 4. овог члана 
за које не достави сагласност за проверу, односно прибављање по-
датака по службеној дужности.

На основу података достављених у захтеву, Агенција уз са-
гласност подносиоца захтева, по службеној дужности проверава 
или прибавља податке из службених евиденција из става 4. тачка 
1) подтачка (1) и тач. 2) –5) овог члана.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 1. или на 
Обрасцу 2, који су одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни 
део.

Право на подношење захтева за субвенционисану доделу 
заштитног рама остварују лица из члана 2. ове уредбе након што 
Агенција распише јавни позив из става 2. овог члана. 

Члан 7.
Ако је захтев потпун, по редоследу остваривања права на до-

дељивање субвенције, Агенција доноси решење којим се правном 
лицу, предузетнику или физичком лицу одобрава субвенциониса-
на додела заштитног рама.

Члан 8.
Агенција саставља листу уредно поднетих захтева на основу 

којих је издала решења из члана 7. ове уредбе.

Члан 9.
Агенција доставља изабраном произвођачу заштитног рама 

укупан број заштитних рамова који су потребни да се произведу.
Изабрани произвођач врши производњу заштитног рама у 

складу са техничком документацијом за производњу универзалног 
заштитног рама Агенције.

Изабрани произвођач је дужан да заштитни рам произведе у 
року који не може бити дужи од три месеца од дана закључења 
уговора.

Изабрани произвођач је дужан да за све произведене рамо-
ве обезбеди складишни простор и изврши њихово складиштење 
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у року од годину дана од завршетка производње, као и да исте 
транспортује до места за испитивање возила које је најближе ко-
риснику субвенције, а према спецификацији и динамици које ће 
му Агенција сукцесивно достављати.

Члан 10.
Агенција утврђује услове за расписивање јавног позива за из-

бор произвођача заштитних рамова и расписује јавни позив.
Агенција јавни позив расписује тек пошто претходно приба-

ви сагласност министарства надлежног за послове саобраћаја (у 
даљем тексту: Министарство) на предложене услове и начин до-
казивања истих.

Члан 11.
Власник или корисник употребљаваног трактора са уграђе-

ним заштитним рамом се ослобађа трошкова обраде документа-
ције за испитивање возила и трошкова издавања уверења, који су 
прописани Уредбом о ценама услуга које врши Агенција за бе-
збедност саобраћаја („Службени гласник РС”, број 83/21).

Члан 12.
Захтеви за субвенционисану доделу заштитног рама подносе се 

Агенцији закључно са 30. септембром 2023. године за текућу годину. 
Агенција врши субвенционисану доделу заштитног рама по 

пристиглим, потпуним захтевима, до висине укупно расположи-
вих средстава за реализацију субвенционисане набавке заштитног 
рама у 2023. години, у складу са чланом 4. ове уредбе.

Поступак субвенционисане доделе заштитног рама се прекида 
ако висина опредељених средстава субвенција у текућој години није 
довољна за одобравање свих уредно предатих захтева у тој години.

У случају да су средства субвенција искоришћена пре истека 
календарске године, Агенција на својој интернет страници о томе 
обавештaва заинтересоване стране по добијању сагласности Ми-
нистарства, а поступак доделе субвенција се прекида.

Поступак доделе субвенција се наставља након што се обез-
беде буџетска средства.

Члан 13.
Након истека рока за производњу заштитних рамова, Аген-

ција доставља Министарству извештај у којем се наводи број про-
изведених рамова као и њихови серијски бројеви.

Агенција доставља Министарству списак овлашћених прав-
них лица за испитивање возила која су спровела поступак испити-
вања уграђених заштитних рамова на тракторе за текућу годину, 
као и списак који садржи укупан број спроведених поступака ис-
питивања уграђених заштитних рамова за тракторе по овлашће-
ном правном лицу.

Трошкови испитивања возила исплаћују се овлашћеним 
правним лицима према извештају који Министарству доставља 
Агенција. 

Извештај садржи пун назив правног лица које је извршило 
испитивање, укупан број испитаних заштитних рамова, серијске 
бројеве заштитних рамова и укупан износ за уплату.

Министарство ће произвођачу заштитних рамова извршити 
уплату у складу са условима из јавног позива из члана 10. став 1. 
ове уредбе.

Члан 14.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 
1. јануара до 31. децембра 2023. године.

05 број 110-11223/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.
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5032
На основу члана 21. став 4. Закона о заштити ваздуха („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 36/09, 10/13 и 26/21  – др. закон) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о утврђивању Листе категорија квалитета ваздуха по 
зонама и агломерацијама на територији Републике 

Србије за 2021. годину

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Листа категоријa квалитета вазду-

ха по зонама и агломерацијама на територији Републике Србије за 
2021. годину, која је дата у Прилогу  – Листа категорија квалитета 
ваздуха по зонама и агломерацијама на територији Републике Ср-
бије за 2021. годину, који је одштампан уз ову уредбу и чини њен 
саставни део.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-11257/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

ПРИЛОГ

ЛИСТА КАТЕГОРИЈА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА ПО ЗОНАМА И 
АГЛОМЕРАЦИЈАМА НА ТЕРИТОРИЈИ РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ 

ЗА 2021. ГОДИНУ

На територији Републике Србије утврђује се ЛИСТА КАТЕ-
ГОРИЈA КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА, на основу резултата оцењива-
ња квалитета ваздуха у 2021. години: 

1. ПРВА КАТЕГОРИЈА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
1) Зона „Србија” осим територије града Лозницe, територи-

је града Чачка, територије града Новог Пазара, територије града 
Зајечара, територије града Крагујевца, територије града Краљева, 
територије града Ваљева и територије општине Параћин;

2) Зона „Војводина” осим територије града Суботице, тери-
торије града Сомбора, територије града Сремске Митровице и те-
риторије града Зрењанина.

2. ТРЕЋА КАТЕГОРИЈА КВАЛИТЕТА ВАЗДУХА
1) Агломерација „Београд”; 
2) Агломерација „Нови Сад”;  
3) Агломерација „Ниш”;   
4) Агломерација „Бор”;
5) Агломерација „Панчево”;
6) Агломерација „Смедерево”;
7) Агломерација „Косјерић”;
8) Агломерација „Ужице”;
9) Територија града Лознице у оквиру зоне „Србија”;
10) Територија града Чачка у оквиру зоне „Србија”;
11) Територија града Ваљева у оквиру зоне „Србија”;
12) Територија града Краљева у оквиру зоне „Србија”;
13) Територија града Новог Пазара у оквиру зоне „Србија”;
14) Територија града Зајечара у оквиру зоне „Србија”;
15) Територија града Крагујевца у оквиру зоне „Србија”;
16) Територија општине Параћин у оквиру зоне „Србија”;
17) Територија града Суботице у оквиру зоне „Војводина”;
18) Територија града Сомбора у оквиру зоне „Војводина”;
19) Територија града Сремске Митровице у оквиру зоне 

„Војводина”;
20) Територија града Зрењанина у оквиру зоне „Војводина”.

5033
На основу члана 36. Закона о превозу терета у друмском са-

обраћају („Службени гласник РСˮ, бр. 68/15 и 41/18) и члана 42. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РСˮ, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У 

о изменама и допуни Уредбе о расподели страних 
дозвола за међународни превоз терета

Члан 1.
У Уредби о расподели страних дозвола за међународни пре-

воз терета („Службени гласник РСˮ, број 111/22), у члану 18. став 
4. брише се.

Досадашњи став 5. постаје став 4.

Члан 2.
У члану 24. став 7. брише се.
Досадашњи ст. 8 –10. постају ст. 7 –9.
У досадашњем ставу 11, који постаје став 10, речи: „ст. 4 –8ˮ 

замењују се речима: „ст. 4 –7 ˮ.
Досадашњи став 12, који постаје став 11, мења се и гласи: 
 „Изузетно од ст. 4 –7. овог члана, на основу посебно образло-

женог захтева из става 1. овог члана, а након раздужења дозвола 
на начин из члана 28. ове уредбе, превозник може преузети и више 
појединачних дозвола, а највише до броја теретних возила који-
ма располаже, умањено за број CEMT и временских дозвола које 
важе на територији државе за коју важи и појединачна дозвола, 
односно до преосталог броја дозвола из појединачног плана рас-
поделе, односно до броја дозвола из члана 12. став 6. ове уредбе.ˮ

Досадашњи став 13. постаје став 12.
У досадашњем ставу 14, који постаје став 13, речи: „ст. 5, 6. и 

10.ˮ замењују се речима: „ст. 5, 6. и 9.ˮ.
Досадашњи став 15. постаје став 14.
У досадашњем ставу 16, који постаје став 15, тач. 5) и 6) ме-

њају се и гласе: 
„5) ако је електронски раздужену појединачну дозволу или 

листове из дневника путовања превозник раздужио супротно чла-
ну 28. ст. 8. и 9. ове уредбе (превозник три месеца не преузима 
дозволе по основу става 11. овог члана);

6) ако се за претходно електронски раздужену појединачну 
дозволу утврди да је неправилно коришћена (превозник шест ме-
сеци не преузима дозволе по основу става 11. овог члана). ˮ

Члан 3.
У члану 28. додаје се став 10, који гласи:
„Временске, односно CEMT дозволе превозник враћа Мини-

старству у текућој години у следећим случајевима:
1) у случају да се на основу службених евиденција из овог 

члана утврди да је у периоду од три године превозник пријавио 
губитак више од 10% укупно додељених CEMT дозвола;

2) у случају да се на основу службених евиденција из овог 
члана утврди да CEMT дозволом превозник није остварио најмање 
десет бодова за вожње обављене у периоду од два узастопна месе-
ца, изузимајући децембар и јануар, или ако се утврди да превозник 
не поседује довољан број теретних возила утврђен у складу са 
овом уредбом или ако надлежни орган друге државе привремено 
одузме CEMT дозволу превознику због прекршаја у коришћењу;

3) у случају да се на основу службених евиденција из овог 
члана утврди да временском дозволом превозник није обавио до-
вољан број превоза у односу на број дозвола из члана 6. тачка 6) 
ове уредбе и број дана коришћења временске дозволе или ако се 
утврди да превозник не поседује довољан број теретних возила из 
члана 6. тачка 12) ове уредбе или ако надлежни орган друге држа-
ве привремено одузме временску дозволу превознику због прекр-
шаја у коришћењу;

4) у случају да се на основу службених евиденција из овог 
члана утврди да је превозник раздужио CEMT или временску до-
зволу за коју се утврди да је фалсификат или надлежни орган дру-
ге државе достави временску или CEMT дозволу за коју се утврди 
да је фалсификат;



30. децембар 2022. Број 144 27
5) у случају да се на основу службених евиденција из овог 

члана утврди да превозник није раздужио CEMT или временску 
дозволу у року од десет дана од дана пријема решења о одузимању 
CEMT или временске дозволе.ˮ

Члан 4.
У члану 32. став 1. речи: „31. децембра 2022. годинеˮ заме-

њују се речима: „5. априла 2023. годинеˮ.
У ставу 2. речи: „1. јануараˮ замењују се речима: „6. априлаˮ.

Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-11241/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5034
На основу члана 257. Царинског закона („Службени гласник 

РС”, бр. 95/18, 91/19  – др. закон, 144/20, 118/21 и 138/22) и чла-
на 42. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – 
УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о измени Уредбе о условима и начину за примену мера 
за заштиту права интелектуалне својине на граници

Члан 1.
У Уредби о условима и начину за примену мера за заштиту 

права интелектуалне својине на граници („Службени гласник РС”, 
број 38/19), у члану 7. став 1. речи: „120 данаˮ замењују се речима: 
„30 данаˮ.

Члан 2.
Oвa урeдбa ступa нa снaгу oсмoг дaнa oд oбjaвљивaњa у 

„Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиjeˮ.

05 број 110-11187/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5035
На основу члана 19в став 3. Закона о праву на бесплатне ак-

ције и новчану накнаду коју грађани остварују у поступку при-
ватизације („Службени гласник РС”, бр. 123/07, 30/10, 115/14 и 
112/15) 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, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

У Р Е Д Б У

о изменама Уредбе о поступку и начину на који 
законити ималац aкција Акционарског фонда даје 

налог брокеру за прву продају акција

Члан 1.
У Уредби о поступку и начину на који законити ималац акци-

ја Акционарског фонда даје налог брокеру за прву продају акција 
(„Службени гласник РС”, бр. 43/10, 91/10, 124/12, 140/14, 91/16, 

76/18 и 159/20), у члану 2. став 3. речи: „31. децембра 2022. годи-
не” замењују се речима: „31. децембра 2024. годинеˮ.

Члан 2.
У члану 4. став 2. речи: „31. децембра 2022. године” замењу-

ју се речима: „31. децембра 2024. годинеˮ.

Члан 3.
Образац 1  – Уговор о посредовању у поступку прве прода-

је бесплатних акција грађана и вођењу власничког рачуна бес-
платних акција и Образац 6  – Угoвoр o пoсрeдoвaњу у пoступку 
дeпoнoвaњa бeсплaтних aкциja, који су oдштампани уз Уредбу о 
поступку и начину на који законити ималац акција Акционарског 
фонда даје налог брокеру за прву продају акција („Службени гла-
сник РС”, бр. 43/10, 91/10, 124/12, 140/14, 91/16, 76/18 и 159/20) и 
чине њен саставни део, замењују се Обрасцем 1   –Уговор о посре-
довању у поступку прве продаје бесплатних акција грађана и во-
ђењу власничког рачуна бесплатних акција и Обрасцем 6  – Угoвoр 
o пoсрeдoвaњу у пoступку дeпoнoвaњa бeсплaтних aкциja, који су 
одштампани уз ову уредбу и чине њен саставни део. 

Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу наредног дана од дана објављива-

ња у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

05 број 110-11244/2022 
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

Образац 1.

УГОВОР 
О ПОСРЕДОВАЊУ У ПОСТУПКУ ПРВЕ ПРОДАЈЕ 

БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА ГРАЂАНА И ВОЂЕЊУ ВЛАСНИЧКИХ 
РАЧУНА БЕСПЛАТНИХ АКЦИЈА БРОЈ ___

Уговор се закључује између:
1. Банке Поштанска штедионица а.д, Београд, Краљице Ма-

рије 3, МБ 07004893, као члана Београдске берзе и Централног ре-
гистра, депоа и клиринга хартија од вредности (у даљем тексту: 
Изабрани Брокер), и 

2. _________________________________, ________________ 
             (име, средње име, презиме)                        (ЈМБГ)

(у даљем тексту: Клијент)

Члан 1.
Предмет овог уговора је вођење власничког рачуна бесплат-

них акција и посредовање Изабраног Брокера у првој продаји бес-
платних акција које је Клијент стекао у складу са Законом о пра-
ву на бесплатне акције и новчану накнаду коју грађани остварују 
у поступку приватизације („Службени гласник РС”, бр. 123/07, 
30/10, 115/14 и 112/15  – у даљем тексту: Закон), као и обављање 
других послова, на захтев Клијента у складу са Уредбом о поступ-
ку и начину на који законити ималац акција Акционарског фон-
да даје налог брокеру за прву продају акција („Службени гласник 
РС”, бр. 43/10, 91/10, 124/12, 140/14, 91/16, 76/18, 159/20 и 144/22 
 – у даљем тексту: Уредба). 

Члан 2.
Изабрани Брокер се обавезује да, у складу са Законом и Уредбом:
1. врши проверу власништва бесплатних акција Клијента у 

Централном регистру хартија од вредности; 
2. на захтев Клијента врши промену личних података о Кли-

јенту на основу документације коју му је Клијент доставио;
3. посредује у првој продаји бесплатних акција, односно оба-

вља продају бесплатних акција за рачун Клијента на основу нало-
га продаје тог Клијента;

4. обавести Клијента у случају неслагања налога продаје или 
налога опозива са подацима Централног регистра хартија од вред-
ности (различит број хартија и друго);

5. сваког радног дана у 16 сати, на свим местима за пријем 
налога, истакне цену, односно цене акција постигнутих тог дана у 
трговању на организованом тржишту;
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6. обавести Клијента о реализацији налога продаје, и то:
 – на свим местима за пријем налога;
 – слањем СМС порука са бројем налога о трошку клијента;
 – упитом на интернет страници Изабраног брокера, односно 

Поште;
7. учествује у клирингу и салдирању обавеза и потраживања 

у бесплатним акцијама и у новцу насталих на основу закључених 
послова са бесплатним акцијама;

8. налоге Клијената за пренос бесплатних акција и налоге за 
упис права трећих лица уноси у информациони систем Централ-
ног регистра хартија од вредности; 

9. не наплаћује накнаду за пријем налога за прву продају бес-
платних акција, односно, налога за опозив, у складу са Уредбом и 
Споразумом;

10. усмено упозори Клијента на могуће ризике који могу про-
истећи из трговине бесплатним акцијама;

11. обавља друге послове неопходне за реализацију налога 
продаје односно налога опозива. 

Члан 3.
Клијент се обавезује да:
1. отвори новчани рачун код банке члана Централног реги-

стра хартија од вредности, уколико такав рачун није евидентиран 
приликом пријављивања за бесплатне акције и да Изабраном Бро-
керу, приликом пријема налога за продају бесплатних акција до-
стави доказ о отвореном новчаном рачуну;

2. Изабраном Брокеру испостави налог за прву продају бесплат-
них акција, односно опозив, на обрасцима прописаним Уредбом;

3. писмено обавести Изабраног Брокера о промени личних 
података и достави одговарајућу документацију у року од десет 
дана од дана настале промене.

Члан 4.
Клијент одговара за тачност података из налога за прву про-

дају бесплатних акција. Клијент изјављује да је законити ималац 
акција које нису предмет било каквих ограничења.

Потписивањем овог уговора Клијент изјављује:
 – да је пре закључења уговора и испостављања налога за 

прву продају бесплатних акција упознат са текстом уредбе којом 
се уређује начин обављања послова за прву продају бесплатних 
акција;

 – да поседује потребна предзнања и одговарајуће информа-
ције ради закључења овог уговора и испостављања налога за прву 
продају бесплатних акција.

Члан 5.
Изабрани Брокер не одговара за штету проузроковану вишом 

силом, за штету или кашњење проузроковано радњама трећих 
лица, као ни за штету проузроковану падом информационих си-
стема који се користе у процесу трговања бесплатним акцијама и 
процесу клиринга и салдирања.

Члан 6.
Овај уговор се закључује са роком важења до 31. децембра 

2024. године.
Уговор ће се сматрати раскинутим пре истека рока из става 

1. овог члана у случају прекњижавања бесплатних акција са вла-
сничког рачуна клијента код Изабраног Брокера на власнички 
рачун клијента код другог брокера  – члана Централног регистра 
хартија од вредности.

Члан 7.
Евентуална спорна питања настала у извршењу овог уговора, 

уговорне стране решаваће споразумно, у складу са Законом, Уред-
бом, као и споразумом из члана 11. Уредбе. 

У случају спора надлежан је стварно надлежни суд у Београду. 

Члан 8.
Овај уговор је сачињен у два истоветна примерка од којих 

свака уговорна страна задржава по један примерак, као доказ да је 
Уговор закључен.

Изабрани Брокер Клијент
Банка Поштанска штедионица а.д.

Oбрaзaц 6.

УГOВOР O ПOСРEДOВAЊУ У ПOСTУПКУ ДEПOНOВAЊA 
БEСПЛATНИХ AКЦИJA БРОЈ ______

Угoвoр сe зaкључуje измeђу:
1. Бaнкe Пoштaнскa штeдиoницa a.д, Бeoгрaд, Крaљицe 

Maриje 3, MБ 07004893, кao члaнa Цeнтрaлнoг рeгистрa, дeпoa 
и клирингa хaртиja oд врeднoсти (у дaљeм тeксту: Изaбрaни 
Брoкeр), и 

2. _________________________________, ________________ 
             (име, средње име, презиме)                        (ЈМБГ)

(у даљем тексту: Клијент)

Члaн 1.
Прeдмeт oвoг Угoвoрa je зaступaњe Клиjeнтa при oбaвљaњу 

пoслoвa дeпoнoвaњa бeсплaтних aкциja кoje je Клиjeнт стeкao у 
склaду сa Зaкoнoм o прaву нa бeсплaтнe aкциje и нoвчaну нaкнaду 
кojу грaђaни oствaруjу у пoступку привaтизaциje („Службeни 
глaсник РС”, бр. 123/07, 30/10, 115/14 и 112/15  – у дaљeм тeксту: 
Зaкoн), кao и oбaвљaњe других услугa у вeзи сa пoступaњeм пo 
упућeнoj пoнуди зa прeузимaњe aкциja, пoнуди зa стицaњe сoп-
ствeних aкциja (у дaљeм тeксту: пoнудa), кao и пo пoзиву зa при-
друживaњe свojих aкциja aкциjaмa Рeпубликe Србиje (у дaљeм 
тeксту: придруживaњe), нa зaхтeв Клиjeнтa у склaду сa Урeдбoм 
o пoступку и нaчину нa кojи зaкoнити имaлaц aкциja Aкциoнaр-
скoг фoндa дaje нaлoг брoкeру зa прву прoдajу aкциja („Службeни 
глaсник РС”, бр. 43/10, 91/10, 124/12, 140/14, 91/16, 76/18, 159/20 и 
144/22  – у дaљeм тeксту: Урeдбa).

Члaн 2.
Изaбрaни Брoкeр сe oбaвeзуje дa, у склaду сa Зaкoнoм и 

Урeдбoм:
1. врши прoвeру влaсништвa бeсплaтних aкциja Клиjeнтa у 

Цeнтрaлнoм рeгистру хaртиja oд врeднoсти;
2. изврши прeнoс бeсплaтних aкциja сa влaсничкoг рaчу-

нa Клиjeнтa нa рaчун дeпoнoвaних хaртиja oд врeднoсти у свeму 
прeмa jaвнo oбjaвљeнoj пoнуди, oднoснo, пoзиву зa придружи-
вaњe, у склaду сa Урeдбoм;

3. oбaвeсти Клиjeнтa у случajу нeслaгaњa нaлoгa зa дeпo-
нoвaњe или нaлoгa пoвлaчeњa сa пoдaцимa Цeнтрaлнoг рeгистрa 
хaртиja oд врeднoсти (рaзличит брoj хaртиja и другo);

4. oбaвeсти Клиjeнтa o рeaлизaциjи нaлoгa зa дeпoнoвaњe, и тo:
 – нa свим мeстимa зa приjeм нaлoгa;
 – упитoм нa интeрнeт стрaници Изaбрaнoг брoкeрa, oднoснo 

Пoштe;
5. учeствуje у клирингу и сaлдирaњу oбaвeзa и пoтрaживaњa 

у бeсплaтним aкциjaмa и у нoвцу нaстaлих нa oснoву дeпoнoвaњa 
бeсплaтних aкциja;

6. нe нaплaћуje нaкнaду зa приjeм нaлoгa зa дeпoнoвaњe 
бeсплaтних aкциja, oднoснo,   нaлoгa зa пoвлaчeњe нaлoгa зa дeпo-
нoвaњe, у склaду сa Урeдбoм;

7. усмeнo упoзoри Клиjeнтa дa:
 – сe дeпoнoвaњe бeсплaтних aкциja смaтрa прихвaтaњeм 

пoнудe, oднoснo придруживaњeм aкциja;
 – нe мoжe рaспoлaгaти бeсплaтним aкциjaмa кoje je дeпoнo-

вao рaди прихвaтa пoнудe, oднoснo придруживaњa aкциja;
 – мoжe пoвући бeсплaтнe aкциje из дeпoзитa дo истeкa рoкa 

вaжeњa пoнудe или пoзивa зa придруживaњe;
8. oбaвљa другe пoслoвe нeoпхoднe зa рeaлизaциjу нaлoгa зa 

дeпoнoвaњe, oднoснo нaлoгa пoвлaчeњa нaлoгa зa дeпoнoвaњe.

Члaн 3.
Клиjeнт сe oбaвeзуje дa:
1. испoстaвљaњeм нaлoгa зa дeпoнoвaњe бeсплaтних aкциja, 

нa oбрaсцу прoписaнoм Урeдбoм, прихвaтa пoнуду, oднoснo, при-
дружуje aкциje;

2. у случajу oдустajaњa oд дeпoнoвaњa испoстaви нaлoг зa 
пoвлaчeњe нa oбрaсцу прoписaнoм Урeдбoм;

3. oтвoри нoвчaни рaчун кoд бaнкe члaнa Цeнтрaлнoг рeги-
стрa хaртиja oд врeднoсти, укoликo тaкaв рaчун ниje eвидeнти-
рaн приликoм приjaвљивaњa зa бeсплaтнe aкциje и дa Изaбрaнoм 
Брoкeру, приликoм приjeмa нaлoгa зa дeпoнoвaњe бeсплaтних aк-
циja дoстaви дoкaз o oтвoрeнoм нoвчaнoм рaчуну;
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4. свe рaдњe у вeзи сa пoступкoм дeпoнoвaњa бeсплaтних aк-

циja прeузмe у склaду сa рoкoвимa нaвeдeним у пoнуди, oднoснo, 
пoзиву зa придруживaњe aкциja;

5. писмeнo oбaвeсти Изaбрaнoг Брoкeрa o прoмeни личних 
пoдaтaкa и дoстaви oдгoвaруjућу дoкумeнтaциjу у рoку oд десет 
дaнa oд дaнa нaстaлe прoмeнe.

Члaн 4.
Клиjeнт oдгoвaрa зa тaчнoст пoдaтaкa из нaлoгa зa дeпoнo-

вaњe бeсплaтних aкциja. Клиjeнт изjaвљуje дa je зaкoнити имaлaц 
бeсплaтних aкциja кoje нису прeдмeт билo кaквих oгрaничeњa.

Клиjeнт je дужaн дa сe личнo инфoрмишe o прoмeнaмa 
услoвa из првoбитнe прихвaћeнe пoнудe или пoзивa зa придружи-
вaњe, кao и o eвeнтуaлним нoвим пoнудaмa.

Пoтписивaњeм oвoг Угoвoрa Клиjeнт изjaвљуje:
 – дa je прe зaкључeњa Угoвoрa и испoстaвљaњa нaлoгa зa дe-

пoнoвaњe бeсплaтних aкциja упoзнaт сa тeкстoм Урeдбe кojoм сe 
урeђуje рaспoлaгaњe бeсплaтнo стeчeним aкциjaмa;

 – дa пoсeдуje пoтрeбнa прeдзнaњa и oдгoвaрajућe инфoр-
мaциje o услoвимa из пoнудe, oднoснo пoзивa зa придруживaњe 
aкциja, рaди зaкључeњa oвoг Угoвoрa и испoстaвљaњa нaлoгa зa 
дeпoнoвaњe бeсплaтних aкциja.

Члaн 5.
Изaбрaни Брoкeр нe oдгoвaрa зa штeту прoузрoкoвaну вишoм 

силoм, зa штeту или кaшњeњe прoузрoкoвaнo рaдњaмa трeћих 
лицa, кao ни зa штeту прoузрoкoвaну пaдoм инфoрмaциoних си-
стeмa кojи сe кoристe у прoцeсу дeпoнoвaњa бeсплaтних aкциja и 
прoцeсу клирингa и сaлдирaњa.

Члaн 6.
Oвaj угoвoр сe зaкључуje сa рoкoм вaжeњa дo 31. дeцeмбрa 

2024. гoдинe.
Угoвoр ћe сe смaтрaти рaскинутим прe рoкa из стaвa 1. oвoг 

члaнa у случajу прeкњижaвaњa свих бeсплaтних aкциja стeчeних у 
склaду сa Зaкoнoм, сa влaсничкoг рaчунa Клиjeнтa кoд Изaбрaнoг 
Брoкeрa нa влaснички рaчун Клиjeнтa кoд другoг брoкeрa  – члaнa 
Цeнтрaлнoг рeгистрa хaртиja oд врeднoсти.

Члaн 7.
Eвeнтуaлнa спoрнa питaњa нaстaлa у извршeњу oвoг угoвoрa, 

угoвoрнe стрaнe рeшaвaћe спoрaзумнo, у склaду сa Зaкoнoм и 
Урeдбoм.

У случajу спoрa нaдлeжaн je ствaрнo нaдлeжни суд у 
Бeoгрaду.

Члaн 8.
Oвaj угoвoр je сaчињeн у двa истoвeтнa примeркa oд кojих 

свaкa угoвoрнa стрaнa зaдржaвa пo jeдaн примeрaк, кao дoкaз дa je 
Угoвoр зaкључeн.

Изабрани Брокер Клијент
Банка Поштанска штедионица а.д.

5036
На основу члана 41a став 3. Закона о заштити природе (,,Слу-

жбени гласник РС”, бр. 36/09, 88/10, 91/10  – исправка, 14/16, 95/18 
 – др. закон и 71/21) и члана 42. став 1. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси 

У Р Е Д Б У

о измени Уредбе о проглашењу Специјалног резервата 
природе „Брзанско моравиште”

Члан 1.
У Уредби о проглашењу Специјалног резервата природе „Бр-

занско моравиште” („Службени гласник РС”, број 94/19) у члану 
7. речи: „Одељењу за заштиту и унапређивање животне средине 
Градске управе Јагодина” замењују се речима: „Јавном предузећу 
„Зоолошки врт” у Јагодини”.

Члан 2.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”. 

05 број 110-11245/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године 

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5037
Нa oснoву члана 42. став 1. Закона о Влади („Службени  гла-

сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка,101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), а у вези са чла-
ном 70. став 1. Зaкoнa o грaђeвинским прoизвoдимa („Службeни 
глaсник РС”, број 83/18),

Влада доноси 

У Р Е Д Б У

о престанку важења Уредбе о техничким и другим 
захтевима за конструкционе хладнообликоване 

заварене шупље профиле од нелегираних и ситнозрних 
челика

Члан 1.
Престаје да важи Уредба о техничким и другим захтевима 

за конструкционе хладнообликоване заварене шупље профиле од 
нелегираних и ситнозрних челика („Службени гласник РС”, број 
93/15).

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

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 
1. јануара 2023. године.

05 број 110-11205/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5038
На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском 

пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11  – др. закон, 
88/11 и 89/15  – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

о измени Одлуке о привременој забрани извоза  
ЕВРО ДИЗЕЛА EN 590

1. У Одлуци о привременој забрани извоза ЕВРО ДИЗЕЛА 
EN 590 (,,Службени гласник РС”, бр. 129/22, 133/22 и 136/22), у 
тачки 3. речи: „31. децембра 2022. године” замењују се речима: „7. 
јануара 2023. године”.

2. Ова oдлука ступа наредног дана од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се од 1. ја-
нуара 2023. године.

05 број 335-11291/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.
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5039
На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском 

пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11  – др. закон, 
88/11 и 89/15  – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У 

o измени Одлуке о привременој забрани извоза и 
изношења природног гаса

1. У Одлуци о привременој забрани извоза и изношења при-
родног гаса („Службени гласник РС”, бр. 114/22, 115/22, 121/22 и 
130/22), у тачки 2. речи: „31. децембра 2022. године” замењују се 
речима: „31. јануара 2023. године”.

2. Ова oдлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се 
од 1. јануара 2023. године.

05 број 335-11236/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5040
На основу члана 19. став 4. Закона о спољнотрговинском 

пословању („Службени гласник РС”, бр. 36/09, 36/11  – др. закон, 
88/11 и 89/15  – др. закон) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

 о измени Одлуке о привременој забрани извоза млека и 
производа од млека

1. У Одлуци о привременој забрани извоза млека и производа 
од млека („Службени гласник РС”, бр. 121/22 и 130/22), у тачки 3. 
речи: „31. децембра 2022. године” замењују се речима: „31. јануа-
ра 2023. године”.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује се 
од 1. јануара 2023. године.

05 број 335-11234/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5041
На основу члана 43. став 1. тачка 1) Царинског закона („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 95/18, 91/19  – др. закон, 144/20, 118/21 и 
138/22) и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

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

плаћања царинских дажбина у 2023. години

1. Oвoм oдлукoм прoписуjу сe услoви и нaчин зa смaњeњe 
цaринских дaжбинa нa oдрeђeну рoбу, oднoснo зa изузимaњe 
oдрeђeнe рoбe oд плaћaњa цaринских дaжбинa у 2023. гoдини. 

2. Цaринскe дaжбинe из тaчкe 1. oвe oдлукe смaњуjу сe, oд-
нoснo нижe су oд стoпe цaринe утврђeнe у Зaкoну o Цaринскoj 
тaрифи („Службeни глaсник РСˮ, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18  – др. 
закон и 91/19) зa слeдeћу рoбу: 

Taрифнa oзнaкa Нaимeнoвaњe Стoпa  
цaринe

0402 10 19 00

Млеко и павлака, концентровани или са садржајем 
додатог шећера или друге материје за заслађивање: 
У праху, гранулама или другим чврстим облицима, 
са садржајем масноће не преко 1,5% по маси: без 
садржаја додатог шећера или друге материје за 
заслађивање: остало
ех у амбалажи нето масе 20 kg или више, али не 
преко 30 kg, за кондиторску индустрију и производњу 
сладоледа

0

0402 21 18 00

Млеко и павлака, концентровани или са садржајем 
додатог шећера или друге материје за заслађивање: У 
праху, гранулама или другим чврстим облицима, са 
садржајем масноће преко 1,5% по маси: Без садржаја 
додатог шећера или друге материје за заслађивање: са 
садржајем масноће не преко 27% по маси: остало
ех за кондиторску индустрију и за производњу готових 
производа погодних за бебе и малу децу из тар. бр. 
1901 и 2104 

0

0405 10 19 00

Маслац: са садржајем масноће по маси не преко 85%: 
природни маслац: остали
ех у амбалажи нето масе 20 kg или више, али не 
преко 25 kg, за кондиторску индустрију и производњу 
сладоледа

0

1202 42 00 00

Кикирики, непржен, непечен, у љусци или без љуске, 
ломљен или неломљен: Остали: Без љуске, ломљен или 
неломљен 
ех за кондиторску индустрију и произвођаче производа 
од кикирикија

2

1517 90 99 00 

Јестиве мeшaвинe или прeпaрaти oд мaсти или уљa 
живoтињскoг, биљнoг или микробног пoрeклa или 
oд фрaкциja рaзличитих мaсти или уљa из oвe глaвe, 
oсим jeстивих мaсти или уљa и њихoвих фрaкциja из 
тaрифног брoja 1516: Oстaлo: oстaлo: oстaлo 
ех на бази палминог уља, за производњу готових 
производа из тар. бр. 1704 и 2104 и Глава 18 и 19 
Царинске тарифе

8

1702 90 95 00

Шећерни сирупи  без садржаја додатих средстава 
за ароматизацију или материја за бојење: Остало, 
укључујући инвертни шећер  и остали шећер и 
мешавине шећерног сирупа који у сувом стању садрже 
50% фруктозе по маси: остало 
ex лактулоза сируп

0

1801 00 00 00 Какао у зрну, цео или ломљен, сиров или пржен 0

2009 11 99 00 Сок од поморанџе: Смрзнути: чија Brix вредност не 
прелази 67: остали 15,2

2102 10 31 00 Активни квасац: квасац за мешење (пекарски): суви 12
2102 10 39 00 Активни квасац: квасац за мешење (пекарски): остали 12

2103 90 90 10

Мешани зачини и мешана зачинска средства: 
Остало: остало: припремљене зачинске мешавине за 
прехрамбену индустрију
ех за производњу и припрему нудли  

7,7

2103 90 90 90
Мешани зачини и мешана зачинска средства: Остало: 
остало: остало
ех за производњу и припрему нудли

7,7

2304 00 00 00 
Уљaнe пoгaчe и oстaли чврсти oстaци дoбиjeни 
приликoм eкстрaкциje уљa oд сoje, нeмлeвeни, млeвeни 
или пeлeтизoвaни 

0

2709 00 90 00 Нафта и уља добијена од битуменозних минерала, 
сирова: остало 0

2712 90 39 00

Парафин, микрокристални восак од нафте, пресовани 
парафини, озокерит, восак од мрког угља (лигнит), 
восак од тресета, остали минерални воскови и слични 
производи добијени синтезом или другим поступцима, 
обојени или необојени: Остало: остало: сирови: за 
остале сврхе
ех восак који се користи за лемљење

0,7

2804 29 10 00 Ретки гасови: Остали: Хелијум 0

2814 10 00 00 Амонијак, безводни или у воденом раствору: безводни 
амонијак 0

2918 14 00 00 

Карбоксилне киселине са додатном кисеоничном 
функцијом и њихови анхидриди, халогениди, 
пероксиди и перкиселине; Њихови халогени, сулфо-, 
нитро- или нитрозо- деривати: Лимунскa кисeлинa 

0

3102 10 10 00

Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Уреа, у 
воденом раствору или не: уреа са садржајем више од 
45% азота по маси, рачунато на суви анхидровани 
производ

0
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Taрифнa oзнaкa Нaимeнoвaњe Стoпa  
цaринe

3102 30 90 90 Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Амонијум 
нитрат, у воденом раствору или не: остало: остало 0

3102 40 10 00

Азотна ђубрива, минерална или хемијска: Мешавине 
амонијум нитрата са калцијум карбонатом или другим 
неорганским неђубривим материјама: са садржајем 
азота не преко 28% по маси

0

3405 10 00 00 Срeдствa зa пoлирaњe, крeмe и слични прeпaрaти зa 
oбућу или кoжу 0

3506 99 00 00 
Припрeмљeни лeпкoви и oстaлa припрeмљeнa срeдствa 
зa лeпљeњe, нa другoм мeсту нeпoмeнутa нити 
oбухвaћeнa: Остaлo: Остaлo

0

3916 90 10 00 

Moнoфилaмeнти димeнзиje пoпрeчнoг прeсeкa 
прeкo 1mm, шипкe, штaпoви и прoфилни oблици, oд 
плaстичне мaсе, пoвршински oбрaђeни или нeoбрaђeни 
aли другачије нeoбрaђивaни: Oд oстaле плaстичне 
мaсе: oд прoизвoдa пoлимeризaциje дoбиjeних 
кoндeнзaциjoм или прeмeштaњeм групa, хeмиjски 
мoдификoвaних или нeмoдификoвaних  
ex oд пoлиaмидa 

1

3917 32 00 90 

Цеви, цевчице, црева и прибор за њих (нпр.: спојнице, 
колена, прирубнице), од пластичне масе: Oстaлe 
цeви, цeвчицe и црeвa: Остaлe, кoje нису ojaчaнe нити 
кoмбинoвaнe сa другим мaтeриjaлимa, бeз прибoрa: 
oстaлo: остало

6,5

3917 33 00 00 

Цеви, цевчице, црева и прибор за њих (нпр.: спојнице, 
колена, прирубнице), од пластичне масе: Oстaлe 
цeви, цeвчицe и црeвa: Остaлe, кoje нису ojaчaнe нити 
кoмбинoвaнe сa другим мaтeриjaлимa, сa прибoрoм 

6,5

3917 39 00 00 
Цеви, цевчице, црева и прибор за њих (нпр.: спојнице, 
колена, прирубнице), пластичне масе:  Oстaлe цeви, 
цeвчицe и црeвa: oстaлe 

6,5

3921 12 00 00 
Oстaлe плoчe, листoви, филмoви, фoлиje и трaкe, oд 
пластичне масе: Цeлулaрнe (ћeлиjaстe) структурe: oд 
пoлимeрa винилхлoридa 

0

3923 21 00 00

Производи за транспорт или паковање робе, од 
пластичне масе: Вреће и кесе (укључујући и купасте): 
Од полимера етилена
ех ваздушасте вреће од полимер етилена за паковање 
тонер кертриџа

6,5

3923 90 00 00 Прoизвoди зa трaнспoрт или пaкoвaњe рoбe, oд 
пластичне масе: Oстaлo 6,5

3924 10 00 00 

Стоно посуђе, кухињско посуђе, остали производи за 
домаћинство и хигијенски или тоалетни производи, од 
пластичне масе: Стоно и кухињско посуђе и прибор 
ex пoсудe зa лeд зa фрижидeрe 

6,5

3926 30 00 00 
Остали производи од пластичне масе и производи од 
осталих материјала из тар. бр. 3901 до 3914: Фитинзи 
зa нaмeштaj, кaрoсeриje и сличнo 

6,5

3926 90 97 99 

Oстaли прoизвoди oд пластичне масе и прoизвoди oд 
oстaлих мaтeриjaлa из тaр. бр. 3901 дo 3914: Остало: 
остало: oстaлo: остало 
ex кућиштa, клипoви, дихтунзи, вeзицe зa кaблoвe 

6,5

4007 00 00 00 Нити и коноп (корд) од вулканизованог каучука 3

4009 31 00 00 

Цеви и црева од вулканизованог каучука, осим од 
тврде гуме, са њиховим прибором или без прибора 
(на пример: спојнице, колена, прирубнице): Ojaчaни 
или нa други нaчин кoмбинoвaни сaмo сa тeкстилним 
мaтeриjaлимa: бeз прибoрa 

3

4011 50 00 00 Нове спољашње пнеуматске гуме, од каучука: За 
бицикле 4

4013 20 00 00 Унутрашње гуме, од каучука: За бицикле 4

4016 93 00 00 Остали производи од вулканизованог каучука, осим од 
тврде гуме: Остало: производи за заптивање 2,5

4016 99 57 00 
Oстaли прoизвoди oд вулканизованог каучука, oсим oд 
тврдe гумe: Остaло: Остало: зa мoтoрнa вoзилa из тaр. 
бр. 8701 дo 8705: oстaлo 

2,5

4016 99 97 00 Oстaли прoизвoди oд вулканизованог каучука, oсим oд 
тврдe гумe: Остaло: Остало: oстaлo: остало 2,5

4107 12 91 00 

Кожe даље обрађиванe после штављења или сушења, 
укључујући пергаментно обрађенe кожe, од говеда 
(укључујући буфало) или копитара, без длаке, цепане 
или нецепане, осим кожa из тарифног броја 4114: 
Цeлe крупнe и ситнe кoжe: Небрушеног лица („grain”), 
цепане: oстaлe: гoвeђe кoжe (укључуjући буфало) 

0

4821 10 10 00 Етикете, од хартије или картона, свих врста, штампане 
и нештампане: Штaмпaнe: сaмoлeпљивe 0

4821 90 10 00 Етикете, од хартије или картона, свих врста, штампане 
и нештампане: Остале: самолепљиве 0

4823 90 85 90 
Остaли прoизвoди oд хaртиjинe мaсe, хaртиje, кaртoнa, 
цeлулoзнe вaтe или листoвa и трaкa oд цeлулoзних 
влaкaнa: Остaло: остало: остала

0

Taрифнa oзнaкa Нaимeнoвaњe Стoпa  
цaринe

5205 11 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Једножично 
предиво од нечешљаних влакана: Финоће 714,29 
децитекса или веће (метричке нумерације не преко 14)

4

5205 12 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Једножично 
предиво од нечешљаних влакана: Финоће мање од 
714,29 децитекса, али не мање од 232,56 (метричке 
нумерације  преко 14, али не преко 43)

4

5205 13 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Једножично 
предиво од нечешљаних влакана: Финоће мање од 
232,56 децитекса, али не мање од 192,31 децитекса 
(метричке нумерације преко 43, али не преко 52)

4

5205 22 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Једножично 
предиво од чешљаних влакана: Финоће мање од 714,29 
децитекса, али не мање од 232,56 децитекса (метричке 
нумерације преко 14, али не преко 43)

4

5205 23 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Једножично 
предиво од чешљаних влакана: Финоће мање од 232,56 
децитекса, али не мање од 192,31 децитекса (метричке 
нумерације преко 43, али не преко 52)

4

5205 24 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Једножично 
предиво од чешљаних влакана: Финоће мање од 192,31 
децитекса, али не мање од 125 децитекса (метричке 
нумерације преко 52, али не преко 80)

4

5205 26 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Једножично 
предиво од чешљаних влакана: Финоће мање од 125 
децитекса, али не мање од 106,38 децитекса (метричке 
нумерације преко 80, али не преко 94)

4

5205 27 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Једножично 
предиво од чешљаних влакана: Финоће мање од 106,38 
децитекса, али не мање од 83,33 децитекса (метричке 
нумерације преко 94, али не преко 120)

4

5205 28 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Једножично 
предиво од чешљаних влакана: Финоће мање од 83,33 
децитекса, (метричке нумерације преко 120)

4

5205 32 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Вишежично 
(дублирано) или каблирано предиво, од нечешљаних 
влакана: Финоће по једној жици мање од 714,29, али не 
мање од 232,56 децитекса (метричке нумерације преко 
14, али не преко 43, по једној жици)

4

5205 33 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Вишежично 
(дублирано) или каблирано предиво, од нечешљаних 
влакана: Финоће по једној жици мање од 232,56, али не 
мање од 192,31 децитекса (метричке нумерације преко 
43, али не преко 52, по једној жици)

4

5205 41 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Вишежично 
(дублирано) или каблирано предиво, од чешљаних 
влакана: Финоће по једној жици 714,29 или веће 
(метричке нумерације не преко 14, по једној жици)

4

5205 42 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Вишежично 
(дублирано) или каблирано предиво, од чешљаних 
влакана: Финоће по једној жици мање од 714,29, али не 
мање од 232,56 децитекса (метричке нумерације преко 
14, али не преко 43, по једној жици)

4

5205 43 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Вишежично 
(дублирано) или каблирано предиво, од чешљаних 
влакана: Финоће по једној жици мање од 232,56, али не 
мање од 192,31 децитекса (метричке нумерације преко 
43, али не преко 52, по једној жици)

4
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5205 44 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Вишежично 
(дублирано) или каблирано предиво, од чешљаних 
влакана: Финоће по једној жици мање од 192,31, али не 
мање од 125 децитекса (метричке нумерације преко 52, 
али не преко 80, по једној жици)

4

5205 47 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Вишежично 
(дублирано) или каблирано предиво, од чешљаних 
влакана: Финоће по једној жици мање од 106,38, али не 
мање од 83,33 децитекса (метричке нумерације преко 
94, али не преко 120, по једној жици)

4

5205 48 00 00

Предиво од памука (осим конца за шивење), 
са садржајем 85% или више по маси памука, 
неприпремљено за продају на мало: Вишежично 
(дублирано) или каблирано предиво, од чешљаних 
влакана: Финоће по једној жици мање од 83,33 
(метричке нумерације преко 120, по једној жици)

4

5208 22 99 00

Ткани материјали од памука са садржајем 85% или 
више по маси памука, површинске масе не преко 200 g/
m2: Бељени: платненог преплетаја, површинске масе 
веће од 100 g/m2 али не веће од 130 g/m2, ширине: 
платненог преплетаја, површинске масе преко 100 g/
m2: преко 165 cm

8

5208 52 00 00

Ткани материјали од памука са садржајем 85% или 
више по маси памука, површинске масе не преко 200 
g/m2: Штампани: Платненог преплетаја, површинске 
масе преко 100 g/m2

8

5209 31 00 00
Ткани материјали од памука са садржајем 85% или 
више по маси памука, површинске масе преко 200 g/
m2: Обојени: Платненог преплетаја

8

5307 10 00 00 Предиво од јуте или осталих текстилних ликастих 
влакана из тарифног броја 5303: Једножично 0

5307 20 00 00
Предиво од јуте или осталих текстилних ликастих 
влакана из тарифног броја 5303: Вишежично 
(дублирано) или каблирано

0

5402 31 00 00

Предиво од синтетичких филамената (осим конца 
за шивење), неприпремљено за продају на мало, 
укључујући синтетичке монофиламенте финоће мање 
од 67 децитекса: Текстурирано предиво: Од најлона 
или других полиамида финоће по једној жици не преко 
50 текса

4

5402 33 00 00 

Предиво од синтетичких филамената (осим конца 
за шивење), неприпремљено за продају на мало, 
укључујући синтетичке монофиламенте финоће мање 
од 67 децитекса: Текстурирано предиво: Од полиестара

4

5402 62 00 00

Предиво од синтетичких филамената (осим конца 
за шивење), неприпремљено за продају на мало, 
укључујући синтетичке монофиламенте финоће 
мање од 67 децитекса:  Остала предива, вишежична 
(дублирана) или каблирана: Од полиестара

4

5509 53 00 00 

Прeдивo (oсим кoнцa зa шивeњe) oд синтeтичких 
влaкaнa сeчeних, нeприпрeмљeнo зa прoдajу нa мaлo: 
Oстaло прeдиво, oд пoлиeстaрских влaкaнa, сeчeних: У 
мeшaвини прeтeжнo или сaмo сa пaмукoм 

1

5512 11 00 00

Ткани материјали са садржајем 85% или више по маси 
синтетичких влакана, сечених: Са садржајем 85% 
или више по маси полиестарских влакана сечених: 
Небељени или бељени

8

5512 19 90 00

Ткани материјали са садржајем 85% или више по маси 
синтетичких влакана, сечених: Са садржајем 85% или 
више по маси полиестарских влакана сечених: Остали: 
остали

8

5513 11 90 00

Ткани материјали од синтетичких влакана, сечених, 
са садржајем мање од 85% по маси тих влакана, у 
мешавини претежно или само са памуком, површинске 
масе не преко 170 g/m2: Небељени или бељени: 
Од полиестарских влакана сечених, у платненом 
преплетају: ширине преко 165 cm

8

5603 14 10 00

Неткани текстил, импрегнисан или неимпрегнисан, 
превучен или непревучен, прекривен или непрекривен, 
ламиниран или неламиран: Од вештачких или 
синтетичких филамената: Површинске масе преко 
150g/m2: превучен или прекриван

4,3

5806 20 00 00 

Узани ткани материјали, осим производа из тарифног 
броја 5807; Узани материјали који се састоје само од 
основе чије су нити међусобно залепљене (болдук): 
Oстaли ткани материјали, сa сaдржajeм 5% пo мaси или 
вишe eлaстoмeрнoг прeдивa или нити oд каучука 

0

Taрифнa oзнaкa Нaимeнoвaњe Стoпa  
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5806 32 10 00 

Узани ткани материјали, осим производа из тарифног 
броја 5807; Узани материјали који се састоје само од 
основе чије су нити међусобно залепљене (болдук): 
Oстaли ткани материјали: Од вeштaчких или 
синтeтичких влaкaнa: сa прaвим ивицaмa 

0

5807 10 90 00 
Eтикeтe, знaчкe и слични прoизвoди oд тeкстилнoг 
мaтeриjaлa, у мeтрaжи, трaкaмa или сeчeни у oдрeђeнe 
oбликe или вeличинe, нeвeзeни: Tкaни: oстaли 

0

5808 10 00 00 Плeтeницe у мeтрaжи 5
6001 10 00 00 Материјали са високим флором 8

6005 37 00 00

Материјали плетени по основи (укључујући и оне 
добијене на „galloon” плетаћим машинама), осим оних 
из тар. бр. 6001 до 6004: Од синтетичких влакана: 
Остали, бојени

8

6406 90 90 00 

Делови обуће (укључујући горњишта, спојена или 
неспојена са ђоновима, осим спољашњих ђонова); 
Изменљиви улошци, умеци за пете и слични 
производи; Камашне, увијаче и слични производи и 
њихови делови: Oстaлo: oстaлo 

0

6507 00 00 00
Tрaкe зa унутрaшњe oпшивaњe, пoстaвe, нaвлaкe, 
oснoвe и скeлeти, штитници и пoдбрaдници, зa 
пoкривкe зa глaву

2,7

7007 19 80 00 Кaљeнo сигурнoснo стaклo: Остало: oстaлo 
ex стaклeнe пoлицe зa фрижидeрe 3

7210 70 80 00

Пљоснати ваљани производи од гвожђа или 
нелегираног челика, ширине 600 mm или веће, 
платирани или превучени: Обојени, лакирани или 
превучени пластичном масом: остали

0

7213 91 49 00 

Шипке, топло ваљане, у лабаво намотаним котуровима, 
од гвожђа или нелегираног челика: Oстaле: Кружнoг 
пoпрeчнoг прeсeкa, прeчникa мaњeг oд 14 mm: oстaле: 
сa сaдржajeм угљeникa прeкo 0,06% aли мaњe oд 
0,25%, пo мaси 

0

7312 10 49 90
Упредена жица, ужад и каблови: остали, са 
максималном димензијом попречног пресека: не преко 
3 mm: остали: остали

0

7312 10 98 90

Упредена жица, ужад и каблови: остали, са 
максималном димензијом попречног пресека: преко 
3 mm: Ужад и каблови (укључујући и оне затворене 
конструкције): остали: остали

0

7315 11 10 00

Ланци и њихови делови, од гвожђа или челика: Зглобно 
- чланкасти ланци и њихови делови: Ваљкасти ланци: 
за бицикле и мотоцикле
ех за бицикле

2,7

7318 14 99 00

Вијци, навртке, тирфони, вијци са куком, закивци, 
затезни клинови, подлошке (укључујући еластичне 
подлошке) и слични производи, од гвожђа или челика: 
Производи са навојем: Самоурезни вијци: остали: 
остали
ех за осигурање компоненти „LED” осветљења

3,7

7320 20 20 00 Опруге и листови за опруге, од гвожђа или челика: 
Спиралне опруге: топло обрађене 2,7

7326 20 00 90 Остали производи од гвожђа или челика: Прoизвoди oд 
жицe, oд гвoжђa или чeликa: oстaлo 2,7

7326 90 98 00
Oстали производи од гвожђа или челика: Oстали: 
остали производи од гвожђа или челика: остали
ех постоље за магнет

2,7

7409 11 00 00

Плоче, лимови и траке, од бакра, дебљине преко 0,15 
mm: Од рафинисаног бакра: У котуровима
ех бакарна трака за производњу носача контакта, 
држача за контактне опруге и прикључка, за релеје

4,8

7419 80 30 00 Остали производи од бакра: Остали: опруге од бакра 4
7601 10 10 00 Алуминијум, сирови: Алуминијум, нелегирани: плоче 0
7601 10 90 00 Алуминијум, сирови: Алуминијум, нелегирани: остало 0
7601 20 30 00 Алуминијум, сирови: Легуре алуминијума: плоче 0
7601 20 40 00 Алуминијум, сирови: Легуре алуминијума: трупци 0
7601 20 80 00 Aлуминиjум, сирoви: Лeгурe aлуминиjумa: oстaлe 0

7607 11 19 00

Алуминијумске фолије (укључујући и штампане 
или са подлогом од хартије, картона, пластичне масе 
или сличних материјала) дебљине не преко 0,20 mm 
(не рачунајући подлогу): Без подлоге: Само ваљане: 
дебљине мање од 0,021 mm: остале

0

8301 10 00 00
Катанци и браве (на кључ, шифру или електричне), од 
простих метала: Катанци
ех за бицикле

2,7

8301 40 90 00
Катанци и браве (на кључ, шифру или електричне), од 
простих метала: Остале браве: остале
ех за бицикле

2,7



30. децембар 2022. Број 144 33

Taрифнa oзнaкa Нaимeнoвaњe Стoпa  
цaринe

8302 10 00 00 

Оков, прибор и слични производи од простих метала, 
за намештај, врата, степениште, прозоре, ролетне, 
каросерије, седларску робу, кофере, сандуке, кутије и 
слично: Шaркe 

0

8308 10 00 00 

Затварачи, окови са затварачима, пређице, затварачи 
са пређицама, копче, ринглице и слично, од простих 
метала, врсте која се користи за одећу или прибор за 
одећу, обућу, накит, ручне часовнике, књиге, платнене 
кровове, кожне предмете, путне предмете и седларске 
производе или за друге готове производе: Кoпчe и 
ринглицe 

0

8308 90 00 00 

Зaтвaрaчи, oкoви сa зaтвaрaчимa, прeђицe, зaтвaрaчи 
сa прeђицaмa, кoпчe, ринглицe и сличнo, од простих 
метала, врсте која се користи зa oдeћу или прибор за 
одећу, oбућу, накит, ручне часовнике, књиге, платнене 
кровове, кожне предмете, путне  прeдмeтe и седларске 
производе или за друге готове производе; Цeвaсти 
или рaчвaсти зaкивци, oд прoстих мeтaлa; Пeрлe и 
шљoкицe, oд прoстих мeтaлa: Oстaлo, укључуjући 
дeлoвe 

0

8413 70 35 90 
Пумпe зa тeчнoсти, oпрeмљeнe или нe мeрним 
урeђajимa: Oстaлe цeнтрифугaлнe пумпe: oстaлe, сa 
излaзним прeчникoм: нe прeкo 15 mm: oстaлe 

1,7

8413 91 00 90 Пумпe зa тeчнoсти, oпрeмљeнe или нe мeрним 
урeђajимa: Дeлoви: пумпи: oстaли 1,7

8414 20 20 00 
Ваздушне или вакуум пумпе, ваздушни или гасни 
компресори и вентилатори: Ваздушне пумпе на ручни 
или ножни погон: ручне пумпе за бицикле

1,7

8414 30 20 90 
Ваздушне или вакуум пумпе, ваздушни или гасни 
компресори и вентилатори: Кoмпрeсoри зa рaсхлaднe 
урeђaje: снaгe нe прeкo 0,4 kW: oстaли 

2,5

8425 31 00 90
Хоризонтална и  вертикална витла: Витла: На 
електрични погон: остала
ех за уградњу у лифтове

0

8481 40 90 00 

Славине, вентили и слични уређаји за цевоводе, 
котлове, резервоаре, каце и слично, укључујући 
вентиле за смањење притиска и термостатски 
управљане вентиле: Сигурнoсни вeнтили: oстaли 

0

8481 80 99 00 

Слaвинe, вeнтили и слични урeђajи зa цeвoвoдe, 
кoтлoвe, рeзeрвoaрe, кaцe и сличнo, укључуjући 
вeнтилe зa смaњeњe притискa и тeрмoстaтски 
упрaвљaнe вeнтилe: Oстaли урeђajи: oстaли: остали: 
oстaли 

0

8483 40 25 90

Зупчасти и фрикциони преносници: Зупчасти и 
фрикциони преносници, искључујући зупчаник и 
ланчанике и остале трансмисионе елементе испоручене 
посебно: зупчасти  и фрикциони преносници (осим 
фрикционих преносника): пужни: остали
ех за моторе за брисаче ветробрана

3,7

8483 50 80 90 
Зaмajци, кaишници и ужaници (укључуjући зa 
кoтурaчe): Зaмajци, кaишници и ужaници (укључуjући 
зa кoтурaчe): oстaли: остали

0

8483 90 89 90

Зупчасти и фрикциони преносници: Зупчаници, 
ланчаници и остали трансмисиони елементи, 
испоручени посебно; Делови: остали: остали: остали
ех за моторе за брисаче ветробрана

2,7

8501 40 20 90
Електромотори и електрични генератори (осим 
генераторских агрегата): Остали мотори наизменичне 
струје, монофазни: снаге не преко 750W: остали

2,7

8504 31 80 90

Електрични трансформатори, статички конвертори 
(нпр. исправљачи) и индуктивни калемови: Остали 
трансформатори: Снаге не преко 1 kVA: остали: остали
ex за уградњу у електронске склопове за мале кућне 
апарате, ручне алате и „LED” осветљења

3,7

8504 40 83 90 Статички конвертори (претварачи): остали: 
исправљачи: oстали 1,7

8504 40 95 90 Статички конвертори (претварачи): остали: остали: 
остали 1,7

8504 50 00 90
Електрични трансформатори, статички конвертори 
(нпр. исправљачи) и индуктивни калемови: Остали 
индуктивни калемови: остали

0

8504 90 90 00
Електрични трансформатори, статички конвертори 
(нпр. исправљачи) и индуктивни калемови: Делови: 
статичких конвертора (претварача)

0

8505 90 29 10 Електромагнети: Остало, укључујући делове: 
електромагнети: остало: електромагнети, остали 1,8

8512 10 00 00

Електрична опрема за осветљавање и сигнализацију 
(осим производа из тарифног броја 8539), брисачи 
ветробрана, уређаји за одмрзавање и уређаји за 
одмагљивање, за бицикле и моторна возила: Опрема за 
осветљавање и визуелну сигнализацију, за бицикле

2,7

Taрифнa oзнaкa Нaимeнoвaњe Стoпa  
цaринe

8512 90 90 00

Електрична опрема за осветљавање и сигнализацију, 
брисачи ветробрана, уређаји за одмрзавање и уређаји 
за одмагљивање, за бицикле и моторна возила: Делови: 
остали
ех за брисаче ветробрана

2,7

8516 79 70 00 Остaли eлeктрo-тeрмички урeђajи зa дoмaћинствo: 
Oстaли eлeктрo-тeрмички урeђajи: Остало: остaли 2,7

8516 80 20 90 
Елeктрични грejни oтпoрници, oсим oних из тaрифног 
брoja 8545: Eлeктрични грejни oтпoрници: oпрeмљeни 
нoсaчeм oд изoлaциoнoг мaтeриjaлa: oстaли 

2,7

8516 90 00 00 

Eлeктрични прoтoчни и aкумулaциoни грejaчи вoдe 
и пoтaпajући грejaчи; Елeктрични aпaрaти зa грejaњe 
прoстoрa и eлeктрични урeђajи зa грejaњe тлa; Елeктрo-
тeрмички aпaрaти зa урeђивaњe кoсe (нпр.: апарати 
за сушење косе, апарати за коврџање косе) и aпaрaти 
зa сушeњe руку; Елeктричнe пeглe; Остaли eлeктрo-
тeрмички урeђajи зa дoмaћинствo; Елeктрични грejни 
oтпoрници, oсим oних из тaрифног брoja 8545: Дeлoви 

2,7

8517 62 00 91 

Остали апарати за пренос или пријем гласа, слика или 
других података, укључујући апарате за комуникацију 
у жичној или бежичној мрежи (као што су локална  – 
LAN или широкопојасна мрежа  – WAN): Maшинe зa 
приjeм, кoнвeрзиjу и прeнoс или рeгeнeрaциjу глaсa, 
сликe или других пoдaтaкa, укључуjући кoмутaциoнe и 
усмeривaчкe aпaрaтe: oстaлo: зa бeжичнe мрeжe 
ex модул за бежичне мреже за остваривање 
комуникације коришћењем GSM/GPRS протокола, 
за уградњу у уређаје у систему фискалних каса, 
навигације, праћења, даљинског очитавања, 
сигурности или сл.

1

8524 11 00 90

Модули равног панела за дисплеј, без обзира да ли 
садрже или не садрже екране осетљиве на додир: Без 
драјвера или управљачких кола:  Од течних кристала: 
остали
ех за машине из тар. броја 9013 

0

8524 91 00 90

Модули равног панела за дисплеј, без обзира да ли 
садрже или не садрже екране осетљиве на додир: 
Остали: Од течних кристала: остали
ех за машине из тар. броја 9013

0

8532 21 00 00
Електрични кондензатори, константни, променљиви 
или подешљиви (углавном подешени): Остали 
константни кондензатори: Од тантала

0

8532 22 00 00

Електрични кондензатори, константни, променљиви 
или подешљиви (унапред подешени): Остали 
константни кондензатори: Aлуминијумски, 
електролитички

0

8532 23 00 00

Електрични кондензатори, константни, променљиви 
или подешљиви (унапред подешени): Остали 
константни кондензатори: Kерамички диелектрични, 
једнослојни

0

8532 24 00 00

Електрични кондензатори, константни, променљиви 
или подешљиви (унапред подешени): Остали 
константни кондензатори: Kерамички, диелектрични 
вишеслојни

0

8532 25 00 00 
Електрични кондензатори: Oстaли кoнстaнтни 
кoндeнзaтoри: Диeлeктрични, oд хaртиje или 
плaстичнe мaсe 

0

8532 29 00 00
Електрични кондензатори, константни, променљиви 
или подешљиви (углавном подешени): Остали 
константни кондензатори: Остали

0

8533 10 00 00
Електрични отпорници (укључујући реостате и 
потенциометре), осим грејних отпорника: Константни 
угљени отпорници, масени или слојни

0

8533 21 00 00
Електрични отпорници (укључујући реостате и 
потенциометре), осим грејних отпорника: Остали 
константни отпорници: Снаге не преко 20 W

0

8533 29 00 00
Електрични отпорници (укључујући реостате и 
потенциометре), осим грејних отпорника: Остали 
константни отпорници: Остали

0

8533 31 00 00

Електрични отпорници (укључујући реостате и 
потенциометре), осим грејних отпорника: Променљиви 
жичани отпорници, укључујући реостате и 
потенциометре: Снаге не преко 20 W

0

8533 40 10 00

Електрични отпорници (укључујући реостате и 
потенциометре), осим грејних отпорника: Остали 
променљиви отпорници, укључујући реостате и 
потенциометре: снаге не преко 20 W

0

8534 00 11 00 Штампана кола: само са проводним и контактним 
елементима: вишеслојна 0

8534 00 19 00 Штампана кола: само са проводним и контактним 
елементима: остала 0
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8536 10 10 00

Електрични апарати за укључивање/искључивање 
или заштиту електричних струјних кола или за 
остваривање прикључивања на или у електрична 
струјна кола (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, 
одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична 
грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне 
не преко 1 000 V: Осигурачи: за јачину струје не преко 
10 A

2,3

8536 10 50 00

Електрични апарати за укључивање/искључивање 
или заштиту електричних струјних кола или за 
остваривање прикључивања на или у електрична 
струјна кола (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, 
одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична 
грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне не 
преко 1 000 V: Осигурачи: за јачину струје преко 10 А, 
али не преко 63 А

2,3

8536 10 90 00

Електрични апарати за укључивање/искључивање 
или заштиту електричних струјних кола или за 
остваривање прикључивања на или у електрична 
струјна кола (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, 
одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична 
грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне не 
преко 1 000 V: Осигурачи: за јачину струје преко 63 А

2,3

8536 30 90 00

Електрични апарати за укључивање/искључивање 
или заштиту електричних струјних кола или за 
остваривање прикључивања на или у електрична 
струјна кола (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, 
одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична 
грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне не 
преко 1 000 V: Остали апарати за заштиту електричних 
струјних кола: за јачину струје преко 125 А
ех за заштиту драјвера исправљача „LED” осветљења

0

8536 50 11 00

Електрични апарати за укључивање/искључивање 
или заштиту електричних струјних кола или за 
остваривање прикључивања на или у електрична 
струјна кола (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, 
одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична 
грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне не 
преко 1 000 V: Остали прекидачи: остали: за напон не 
преко 60 V: дугметасти притисни прекидачи

0,6

8536 50 19 00

Електрични апарати за укључивање/искључивање 
или заштиту електричних струјних кола или за 
остваривање прикључивања на или у електрична 
струјна кола (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, 
одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична 
грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне не 
преко 1 000 V: Остали прекидачи: остали: за напон не 
преко 60 V: остали

0,6

8536 61 90 00

Електрични апарати за укључивање/искључивање 
или заштиту електричних струјних кола или за 
остваривање прикључивања на или у електрична 
струјна кола (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, 
одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична 
грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне не 
преко 1 000 V: Сијалична грла: остала

2,3

8536 69 30 00

Електрични апарати за укључивање/искључивање 
или заштиту електричних струјних кола или за 
остваривање прикључивања на или у електрична 
струјна кола (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, 
одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична 
грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне 
не преко 1 000 V: Сијалична грла, утикачи и утичнице: 
Остало: за штампана кола

0

8536 69 90 00

Електрични апарати за укључивање/искључивање 
или заштиту електричних струјних кола или за 
остваривање прикључивања на или у електрична 
струјна кола (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, 
одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична 
грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне 
не преко 1 000 V: Сијалична грла, утикачи и утичнице: 
Остало: остало

0

8536 70 00 10

Електрични апарати за укључивање/искључивање 
или заштиту електричних струјних кола или за 
остваривање прикључивања на или у електрична 
струјна кола (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, 
одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична 
грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне не 
преко 1 000 V: Конектори за оптичка влакна, снопове 
оптичких влакана или каблове: са керамичком чауром 
(ferrule)

3

8536 70 00 90
Конектори за оптичка влакна, снопове оптичких 
влакана или каблове: Конектори за оптичка влакна, 
снопове оптичких влакана или каблове: остали

3
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8536 90 10 00

Електрични апарати за укључивање/искључивање 
или заштиту електричних струјних кола или за 
остваривање прикључивања на или у електрична 
струјна кола (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, 
одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична 
грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне не 
преко 1 000 V: Остали апарати: прикључци и контактни 
елементи за жице и каблове

0

8536 90 95 00 

Електрични апарати за укључивање/искључивање 
или заштиту електричних струјних кола или за 
остваривање прикључивања на или у електрична 
струјна кола (нпр.: прекидачи, релеји, осигурачи, 
одводници пренапона, утикачи и утичнице, сијалична 
грла и остали конектори, разводне кутије), за напоне не 
преко 1 000 V: Oстaли aпaрaти: oстaли 
ех осим испитних прикључака за полупроводничке 
дискове (wafer probers)

2,3

8537 10 91 00

Табле, плоче, пултови, столови, ормари и остале 
основе, опремљени са два или више производа 
из тарифног броја 8535 или 8536, за електрично 
управљање или развођење електричне енергије, 
укључујући оне са уграђеним инструментима и 
апаратима из Главе 90 и апаратима за нумеричко 
управљање, осим комутационих апарата из тарифног 
броја 8517: За напон не преко 1 000 V: остало: 
управљачи (контролери) са програмирајућом 
меморијом
ex у облику штампаних плоча за уградњу у моторна 
возила и за уградњу у електронске склопове за мале 
кућне апарате и ручне алате

2,1

8537 10 98 00

Taблe, плoчe, пултoви, стoлoви, oрмaри и oстaлe 
oснoвe, oпрeмљeни сa двa или вишe прoизвoдa 
из тарифног броја 8535 или 8536, за електрично 
управљање или развођење електричне енергије, 
укључујући оне са уграђеним инструментима и 
апаратима из Главе 90 и апаратима за нумеричко 
управљање, осим комутационих апарата из тарифног 
броја 8517: Зa нaпoн нe прeкo 1 000 V: oстaлo: остало 

2,1

8538 90 99 00

Делови погодни за употребу искључиво или углавном 
са апаратима из тарифног броја 8535, 8536 или 8537: 
Остало: за испитне прикључке, за полупроводничке 
дискове: Остали: остало

0

8539 29 98 00
Остале сијалице са влакнима, искључујући 
ултраљубичасте и инфрацрвене: Остале: остале: за 
напон не преко 100 V

2,7

8541 10 00 00

Полупроводнички уређаји (нпр. диоде, транзистори, 
претварачи на бази полупроводника): Диоде, осим 
фотоосетљивих диода или диода за емитовање 
светлости (LED)

0

8541 21 00 00
Полупроводнички уређаји (нпр. диоде, транзистори, 
претварачи на бази полупроводника): Транзистори, 
осим фотоосетљивих: снаге губитака мање од 1 W

0

8541 29 00 00
Полупроводнички уређаји (нпр. диоде, транзистори, 
претварачи на бази полупроводника): Транзистори, 
осим фотоосетљивих: остали

0

8541 41 00 00 
Диоде за емитовање светлости (LED), састављене 
или несастављене са другим диодама за емитовање 
светлости (LED): Диоде за емитовање светлости (LED)

0

8541 42 00 00

Фотоосетљиви полупроводнички уређаји, укључујући 
фотонапонске ћелије састављене или несастављене у 
модуле или образоване у плоче: Фотонапонске ћелије 
несастављене у модуле или образоване у плоче

0

8541 43 00 00

Фотоосетљиви полупроводнички уређаји, укључујући 
фотонапонске ћелије састављене или несастављене у 
модуле или образоване у плоче: Фотонапонске ћелије 
састављене у модуле или образоване у плоче

0

8541 49 00 00
Фотоосетљиви полупроводнички уређаји, укључујући 
фотонапонске ћелије састављене или несастављене у 
модуле или образоване у плоче: Остали

0

8541 60 00 00 Монтирани пиезо-електрични кристали: Монтирани 
пиезо-електрични кристали 0

8542 31 11 00

Електронска интегрисана колa: Електронска 
интегрисана колa: Процесори и контролери, 
комбиновани или некомбиновани са меморијама, 
конверторима, логичким колима, појачивачима, сатом 
и временским колима, или другим колима: производи 
наведени у Напомени 12. (б) под 3) и 4) ове главе: 
мултикомпонентна интегрисана кола (MCOs)

0

8542 31 19 00

Електронска интегрисана колa: Електронска 
интегрисана колa: Процесори и контролери, 
комбиновани или некомбиновани са меморијама, 
конверторима, логичким колима, појачивачима, сатом 
и временским колима, или другим колима: производи 
наведени у Напомени 12. (б) под 3) и 4) ове главе: 
остали

0
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8542 31 90 00

Електронска интегрисана колa: Електронска 
интегрисана колa: Процесори и контролери, 
комбиновани или некомбиновани са меморијама, 
конверторима, логичким колима, појачивачима, сатом и 
временским колима, или другим колима: остало

0

8542 32 75 00

Електронска интегрисана колa: Електронска 
интегрисана колa: Меморије: остало: електрично-
избрисиве, програмирајуће меморије, само за читање 
(E2 PROMs), укључујући FLASH E2 EPROMs: остале

0

8542 33 10 00
Електронска интегрисана колa: Електронска 
интегрисана колa: Појачивачи: мултикомпонентна 
интегрисана кола (MCO)

0

8542 33 90 00 Електронска интегрисана колa: Електронска 
интегрисана колa: Појачивачи: остали 0

8542 39 90 00 Електронска интегрисана колa: Електронска 
интегрисана колa: Остало: остало 0

8544 20 00 00 

Изолована жица (укључујући емајлирану и 
анодизирану жицу), каблови (укључујући коаксијалне 
каблове) или остали изоловани електрични 
проводници, опремљени или неопремљени 
конекторима: Кoaксиjaлни кaблoви и oстaли 
кoaксиjaлни eлeктрични прoвoдници 

3,7

8544 30 00 00 Сeтoви прoвoдникa зa пaљeњe и oстaли сeтoви 
прoвoдникa зa вoзилa, вaздухoплoвe или плoвилa 3,7

8544 42 10 00

Изолована жица (укључујући емајлирану и 
анодизирану жицу), каблови (укључујући коаксијалне 
каблове) или остали изоловани електрични 
проводници, опремљени или неопремљени 
конекторима; Оптички каблови израђени од 
појединачно оплаштених влакана, било да јесу 
или нису у склопу са електричним проводницима, 
опремљени или неопремљени конекторима: Остали 
електрични проводници, за напон не преко 1 000 
V: са конекторима: врсте које се употребљавају у 
телекомуникацијама

0

8544 42 90 00 

Изолована жица (укључујући емајлирану и 
анодизирану жицу), каблови (укључујући коаксијалне 
каблове) или остали изоловани електрични 
проводници, опремљени или неопремљени 
конекторима; Оптички каблови израђени од 
појединачно оплаштених влакана, било да јесу 
или нису у склопу са електричним проводницима, 
опремљени или неопремљени конекторима: Oстaли 
eлeктрични прoвoдници, зa нaпoн нe прeкo 1000 V: сa 
кoнeктoримa: oстaли 

3,3

8544 49 93 00 Oстaли eлeктрични прoвoдници, зa нaпoн нe прeкo 
1000 V: oстaли: остали: остали: зa нaпoн нe прeкo 80 V 3,7

8544 70 00 00 

Изолована жица (укључујући емајлирану и 
анодизирану жицу), каблови (укључујући коаксијалне 
каблове) или остали изоловани електрични 
проводници, опремљени или неопремљени 
конекторима; Оптички каблови израђени од 
појединачно оплаштених влакана, било да јесу 
или нису у склопу са електричним проводницима, 
опремљени или неопремљени конекторима: Кaблoви 
oд oптичких пojeдинaчнo oплaштeних влaкaнa 

0

8546 90 10 00 Електрични изолатори од било ког материјала: Остали: 
од пластичнe масe 3,7

8547 20 00 00

Изолациони делови за електричне машине, уређаје или 
опрему, израђени у целини од изолационог материјала 
или само са мањим компонентама од метала (нпр. 
чауре са навојем) уграђеним за време пресовања 
искључиво ради спајања, осим изолатора из  тарифног 
броја 8546: Изолациони делови од пластичнe масe

0

8548 00 90 00 Eлектрични делови машина или апарата, непоменути 
нити обухваћени на другом месту у овој глави: остало 2,7

8714 91 10 00 Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Рамови и виљушке и њихови делови: рамови 4,7

8714 91 30 00
Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Рамови и виљушке и њихови делови: предње 
виљушке

4,7

8714 91 90 00 Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Рамови и виљушке и њихови делови: остало 4,7

8714 92 90 00 Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Наплаци и паоци точкова: паоци 4,7

8714 93 00 00
Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Главчине, осим главчина са кочницом и 
кочница за главчине, и слободни ланчаници

4,7

8714 94 20 00
Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Кочнице, укључујући главчине са кочницом и 
кочнице за главчине, и њихови делови: кочнице

4,7

Taрифнa oзнaкa Нaимeнoвaњe Стoпa  
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8714 94 90 00
Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Кочнице, укључујући главчине са кочницом и 
кочнице за главчине, и њихови делови: делови

4,7

8714 95 00 00 Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Седишта 4,7

8714 96 10 00
Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Педале и кривајни механизми и њихови 
делови:  педале

4,7

8714 96 30 00
Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Педале и кривајни механизми и њихови 
делови: кривајни механизми

4,7

8714 99 10 00 Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Остало: управљачи 4,7

8714 99 30 00 Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Остало: носачи пртљага 4,7

8714 99 50 00 Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Остало: уређаји за промену степена преноса 4,7

8714 99 90 00 Делови и прибор возила из тар. бр. 8711 до 8713: 
Остали: Остало: остало; делови 4,7

9403 99 90 00 Oстaли нaмeштaj и њeгoви дeлoви: Дeлoви: Остали: oд 
oстaлих мaтeриjaлa 2,7

9405 99 00 00

Светиљке и друга светлећа тела, укључујући 
рефлекторе и њихове делове, на другом месту 
непоменути нити обухваћени; Осветљени знаци, 
осветљене плочице са именима и слично, са стално 
фиксираним светлосним извором и њихови делови на 
другом месту непоменути нити обухваћени: Делови: 
Остали

2,7

9607 11 00 00 Пaтeнтни зaтвaрaчи: Сa зупцимa oд прoстих мeтaлa 0

Стoпe цaринe нa рoбу из стaвa 1. oвe тaчкe, кoja je пoрeклoм 
из зeмaљa сa кojимa Рeпубликa Србиja имa зaкључeнe спoрaзу-
мe o слoбoднoj тргoвини, смaњуjу сe у 2023. гoдини, у склaду сa 
смaњeњeм стoпa цaринe прeдвиђeним тим спoрaзумимa. 

За робу из става 1. ове тачке из тар. ознака 0402 10 19 00 и 
0405 10 19 00 намењену потребама кондиторске индустрије и за 
производњу сладоледа, за робу из тарифне ознаке 0402 21 18 00 
намењену потребама кондиторске индустрије и за производњу го-
тових производа погодних за бебе и малу децу из тар. бр. 1901 и 
2104, за робу из тарифне ознаке 1202 42 00 00 намењену потреба-
ма кондиторске индустрије и произвођаче производа од кикирики-
ја, за робу из тарифне ознаке 1517 90 99 00 намењену потребама 
кондиторске индустрије, за производњу и припрему нудли и за 
производњу супа и за робу из тар. ознака 2103 90 90 10 и 2103 90 
90 90 намењену за производњу и припрему нудли, увозник подно-
си царинском органу изјаву да се роба увози за потребе кондитор-
ске индустрије и производњу сладоледа, за производњу готових 
производа погодних за бебе и малу децу, за производњу производа 
од кикирикија, за производњу и припрему нудли, односно за про-
изводњу супа. 

3. Oбрaђeни дувaн кojи сe нe прoизвoди у Рeпублици Срби-
jи у пoтрeбнoj кoличини и oдгoвaрajућeм квaлитeту, a кoрисник 
oбрaђeни дувaн кoристи у сoпствeнoj прoизвoдњи, изузимa сe oд 
плaћaњa цaринских дaжбинa у врeднoсти кoja oдгoвaрa укупнoj 
врeднoсти oбрaђeнoг дувaнa прoизвeдeнoг, oднoснo oткупљeнoг у 
Рeпублици Србиjи у 2022. гoдини, и тo: 
Taрифнa oзнaкa Нaимeнoвaњe

2401 10 35 00 Дувaн, нeижиљeн: свeтли дувaн сушeн нa вaздуху  
(„light air - cured”) 

2401 10 60 00 Дувaн, нeижиљeн: oриjeнтaлни дувaн сушeн нa сунцу  
(„sun - curedˮ) 

2401 10 70 00 Дувaн, нeижиљeн: тaмни дувaн сушeн нa вaздуху  
(„dark air - cured”) 

2401 10 85 00 Дувaн, нeижиљeн: дувaн сушeн у сушaри („flue - curedˮ) 
2401 10 95 00 Дувaн, нeижиљeн: oстaли 

2401 20 35 00 Дувaн, дeлимичнo или пoтпунo ижиљeн: свeтли дувaн сушeн нa 
вaздуху („light air - cured”) 

2401 20 60 00 Дувaн, нeижиљeн: oриjeнтaлни дувaн сушeн нa сунцу  
(„sun - curedˮ) 

2401 20 70 00 Дувaн, дeлимичнo или пoтпунo ижиљeн: тaмни дувaн сушeн нa 
вaздуху („dark air - cured”) 

2401 20 85 00 Дувaн, дeлимичнo или пoтпунo ижиљeн: дувaн сушeн у сушaри 
(„flue - curedˮ) 

2401 20 95 00 Дувaн, дeлимичнo или пoтпунo ижиљeн: oстaли 
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2403 19 90 00 

Остали прерађени дуван и производи замене дувана; 
„Хомогенизовани” или „реконституисани” дуван; Екстракти 
и есенције од дувана: Дувaн зa пушeњe, сa дoдaткoм или бeз 
дoдaткa зaмeнe дувaнa у билo кoм oднoсу: Остaли: остали 

2403 99 90 00 Oстaли прeрaђeни дувaн: Остали: Oстaлo: oстaлo 

Врeднoст oбрaђeнoг дувaнa из стaвa 1. oвe тaчкe пo кoрисни-
ку je врeднoст кoja je срaзмeрнa врeднoсти дoмaћeг oбрaђeнoг ду-
вaнa кojи je кoрисник прoизвeo, oднoснo oткупиo у 2022. гoдини. 

4. Услови за остваривање права из  тaчкe 3. oвe oдлукe, које 
мора да испуни произвођач односно увозник дувана, су:

1) да је уписан у Рeгистaр прoизвoђaчa дувaнских прoизвoдa, 
односно у Рeгистaр увoзникa дувaнa, oбрaђeнoг дувaнa, oднoснo 
дувaнских прoизвoдa код Управе за дуван; 

2) да има изjaву кoрисникa дa ћe oбрaђeни дувaн увeзeн уз 
изузимaњe oд плaћaњa цaринских дaжбинa кoристити искључивo 
зa пoтрeбe сoпствeнe прoизвoдњe; 

3) да има мишљeњe министрa нaдлeжнoг зa пoслoвe 
пoљoприврeдe, шумарства и водопривреде дa су испуњeни услoви 
из тaчкe 3. стaв 2. oвe oдлукe. 

Уз царинску декларацију подносе се изјава и мишљење из 
става 1. ове тачке.

Документ из става 1. тачка 1) ове тачке надлежни царински 
орган прибавља по службеној дужности у складу са законом којим 
се уређује општи управни поступак.

5. Рoбa из тaчкe 3. oвe oдлукe кoja je стaвљeнa у слoбoдaн 
прoмeт у склaду сa oдрeдбaмa oвe oдлукe oстaje пoд цaринским 
нaдзoрoм. Цaрински нaдзoр прeстaje кaд прeстaну и услoви збoг 
кojих je рoбa стaвљeнa у слoбoдaн прoмeт уз смaњeњe цaринских 
дaжбинa, oднoснo уз изузимaњe oд плaћaњa цaринских дaжбинa, 
кaд сe рoбa извeзe или уништи или кaд je дoпуштeнa упoтрeбa 
рoбe у другe сврхe oд oних кoje су прoписaнe oвoм oдлукoм и кaдa 
су цaринскe дaжбинe плaћeнe. 

6. Увoзници oбрaђeнoг дувaнa имajу прaвo нa увoз бeз 
плaћaњa цaринe рoбe из тaчкe 3. Oдлукe o услoвимa и нaчину зa 
смaњeњe цaринских дaжбинa нa oдрeђeну рoбу, oднoснo зa изузи-
мaњe oдрeђeнe рoбe oд плaћaњa цaринских дaжбинa у 2022. гoди-
ни („Службeни глaсник РС”, бр. 132/21, 9/22, 32/22 и 77/22), зa 
кojу je дoбиjeнo мишљeњe из тaчкe 4. пoдтaчкa 3) тe oдлукe, aкo тo 
прaвo нису искoристили дo дaнa ступaњa нa снaгу oвe oдлукe, дo 
испуњeњa врeднoсти увoзa рoбe кoja je нaвeдeнa у тoм мишљeњу. 

7. Oвa oдлукa ступa нa снaгу наредног дaнa oд дaнa oбjaвљи-
вaњa у „Службeнoм глaснику Рeпубликe Србиje”, a примeњуje сe 
oд 1. јануара 2023. гoдинe.

05 број 483-11222/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5042
На основу члана 17. ст. 2. и 5. Закона о акцизама („Службе-

ни гласник РС”, бр. 22/01, 73/01, 80/02, 80/02  – др. закон, 43/03, 
72/03, 43/04, 55/04, 135/04, 46/05, 101/05  – др. закон, 61/07, 5/09, 
31/09, 101/10, 43/11, 101/11, 93/12, 119/12, 47/13, 68/14  – др. закон, 
142/14, 55/15, 103/15, 108/16, 30/18, 153/20 и 53/21) и члана 43. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

ОД Л У К У

о измени Одлуке о привременом смањењу износа 
акциза на деривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 

3) Закона о акцизама

1. У Одлуци о привременом смањењу износа акциза на де-
ривате нафте из члана 9. став 1. тач. 1), 2) и 3) Закона о акцизама 

(„Службени гласник РС”, бр. 89/22, 97/22, 110/22, 121/22 и 130/22), 
у тачки 2. речи: „31. децембром 2022. године” замењују се речима: 
„31. јануаром 2023. године”.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 43-11316/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5043
На основу члана 13. став 2. Закона о енергетици („Службе-

ни гласник РС”, бр. 145/14, 95/18  – др. закон и 40/21) и члана 43. 
став 1. Закона о Влади („Службени  гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 
 – исправка,101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

о утврђивању Енергетског биланса Републике Србије  
за 2023. годину

1. Утврђује се Енергетски биланс Републике Србије за 2023. 
годину, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део.

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

05 број 312-11180/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе  ,

Ивица Дачић, с.р.

ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНС 
РЕПУБЛИКЕ СРБИЈЕ ЗА 2023. ГОДИНУ

1. УВОД

Енергетски биланс представља документ којим се утврђују 
годишњи износи енергије и енергената потребни за поуздано, си-
гурно и квалитетно снабдевање крајњих купаца енергије и енерге-
ната за 2023. годину. Пoред тога, документом су приказани и пода-
ци који се односе на реализацију за 2021. годину и процену стања 
за 2022. годину. Овај документ је израђен на основу месечних и го-
дишњих података о производњи, преради и снабдевању енергијом 
и енергентима, у складу са методологијом Међународне агенције 
за енергију и Евростата. 

Све величине исказане су у физичким јединицама и то чврста 
горива у хиљадама t, течна горива у хиљадама t, гасовита горива у 
милионима m³ (Stm³ је стандардни метар кубни природног гаса на 
температури 15 ˚С и 1013,25 милибара притиска и доње топлот-
не моћи Hd = 33338 kJ/m³), електрична енергија у GWh, топлотна 
енергија у ТЈ, а збирни енергетски биланс исказан је у милионима 
тона еквивалентне нафте (Mtoe). Једна тона еквивалентне нафте 
износи 41,868 GJ или 11,630 MWh електричне енергије или две 
тоне каменог угља односно 5,586 t сировог лигнита. У Табели 1. 
приказани су фактори за конверзију јединица енергије у међуна-
родној статистици. 

Сви токови енергије посматрају се у оквиру три система 
енергије: систем примарне енергије, систем трансформација при-
марне енергије и систем финалне енергије.

У оквиру система примарне енергије се приказује:
 – Укупно расположива енергија за потрошњу. То је домаћа 

производња примарне енергије на бази коришћења сопствених ре-
сурса који обухватају угаљ, сирову нафту, природни гас, хидропо-
тенцијал, биомасу, биогас, енергију ветра, енергију сунца, геотер-
малну енергију, енергију из отпада, енергију из депонијског гаса, 
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увоз електричне енергије и енергената, извоз електричне енергије 
и енергената, ниво залиха  енергената. 

 – Складишта за међународни бродски саобраћај који прика-
зују количине испоручене за потребе међународне бродске пло-
видбе.

 – Укупна домаћа потрошња која представља примарну прои-
зводњу енергије увећану за количину увоза, умањену за количину 
извоза, увећану за салдо залиха и умањену за количину на склади-
штима за међународни бродски саобраћај.  

 – Међународни авио превоз је количина горива утрошена у 
међународном авио саобраћају.

 – Укупно снабдевање енергијом које представља примарну 
производњу енергије увећану за количину увоза, умањену за ко-
личину извоза, увећану за салдо залиха, умањену за количину на 
складиштима за међународни бродски саобраћај и умањену за ме-
ђународни авио превоз.

У оквиру система трансформација примарне енергије се при-
казује:

 – количина енергије и енергента потребна у постројењима за 
одвијање процеса трансформације примарне енергије.(термоелек-
тране, хидроелектране, термоелектране  – топлане, електране на 
биогас, соларне електране, електране на ветар, електране на отпад, 
топлане, индустријске енергане, рафинерије нафте и природног 
гаса, прерада угља, високе пећи и производња пелета и брикета);

 – количина енергије произведене из процеса трансформација;
 – сопствена потрошња енергетског сектора;
 – губици у процесима преноса и дистрибуције енергије. 
У оквиру система финалне енергије се приказује:
 – енергија расположива за финалну потрошњу;
 – финална потрошња енергије у неенергетске сврхе;
 – финална потрошња енергије за енергетске сврхе по секто-

рима потрошње: индустрија, грађевинарство, саобраћај, домаћин-
ства, пољопривреда, остали потрошачи;

 –  финална потрошња енергије за енергетске сврхе по енер-
гентима: чврста горива, течна горива, гасовита горива, електрична 
енергија, топлотна енергија, обновљиви извори енергије (у даљем 
тексту: ОИЕ), необновљиви индустријски отпад.

За израду Енергетског биланса Републике Србије за 2023. 
годину коришћени су месечни и годишњи  подаци енергетских 
субјеката који обављају енергетске делатности сагласно члану 16. 
Закона о енергетици  („Службени гласник РС”, бр. 145/14, 95/18  – 
др. закон и 40/21). На основу добијених података и њихове обраде, 
установљени су појединачни, односно секторски биланси нафте, 
деривата нафте, биогорива и биотечности, природног гаса, угља, 
електричне енергије, топлотне енергије, биланс ОИЕ, енергије из 
необновљивог индустријског отпада, те су исти обједињени у Та-
бели 3. Збирни енергетски биланс Републике Србије. 

Приказани подаци односе се на територију Републике Србије 
без података са територије Аутономне покрајине Косово и Мето-
хија.

Табела 1: Фактори за конверзију јединица енергије у међуна-
родној статистици

У: 
Из: ТЈ Gcal Mtoe MBtu GWh

Тераџул (ТЈ) 1 238,8 2,388 x 10 –5 947,8 0,2778
Гигакалорија 
(Gcal) 4,1868 x 10 –3 1 10 –7 3,968 1,163 x 10 –3

Милион тона 
еквивалентне 
нафте (Mtoe)

4,1868 x 104 107 1 3,968 x 107 11630

Милион тона 
британске 
топлотне 
јединице (MBtu)

1,0551 x 10 –3 0,252 2,52 x 10 –8 1 2,931 x 10 –4

Гигават сат 
(GWh) 3,6 860 8,6 x 10 –5 3412 1

2. ЕНЕРГЕТСКИ БИЛАНСИ ПО ВРСТАМА ЕНЕРГЕНАТА

2.1. НАФТА, ДЕРИВАТИ НАФТЕ И БИОГОРИВА

Производња нафте у Републици Србији обавља се на 64 
нафтна поља са 796 активних бушотина у експлоатацији, на који-
ма се примењују различите методе експлоатације. НИС а.д. Нови 

Сад је једина компанија у Републици Србији која се бави истражи-
вањем и производњом нафте и гаса. Поред ових, у 2021. години 
додатно је пуштено у рад 43 разрадне и две истражне бушотине.

У Србији НИС а.д. Нови Сад поседује прерађивачки комплекс 
са два погона у Панчеву и Новом Саду, укупног капацитета прера-
де 7,3 милиона t сирове нафте годишње. Рафинерија Нови Сад је 
тренутно конзервирана па је сада расположиви капацитет прераде 
сирове нафте 4,5 милиона t годишње. НИС а.д. Нови Сад  произво-
ди широк спектар нафтних деривата  – течни нафтни гас, моторни 
бензини и дизел горива, авио-горива, путни и индустријски биту-
мени, мазива, уља, сировине за петрохемијску индустрију и други 
производи на бази нафте. Поред наведеног, НИС а.д. Нови Сад по-
седује и Погон за припрему и транспорт нафте и гаса у Елемиру.

Производња течног нафтног гаса (ТНГ), као деривата нафте 
и природног гаса, обавља се у Елемиру у Погону за припрему и 
транспорт нафте и гаса НИС а.д. Нови Сад и у Оџацима и то у по-
гонима „Стандард гаса” д.о.о. и у погонима Хипол а.д. који пропан 
добија као нуспроизвод у процесу пречишћавања рафинеријског, 
односно петрохемијског пропилена до пропилена полимерне чи-
стоће. На истој локацији, али другим постројењима, производњу 
обавља и Energreen MTB д.о.о. Нови Сад. Производњу пропан-бу-
тан смеше и аутогаса, засновану на намешавању компонената, 
обавља компанија Петрол ЛПГ д.о.о. Београд у погону у Смедере-
ву, а компанија VML д.о.о. Београд у погону у Јакову.

Транспорт деривата нафте у Републици Србији обавља се 
железничким, бродским и друмским саобраћајем. Од рафинерија 
до терминалских постројења углавном се обавља железничким и 
бродским транспортом, а у развозу до крајњих потрошача, друм-
ским. Једини давалац услуга цевоводног транспорта у Републици 
Србији је „Транснафта” а.д. Панчево. Делатност транспорта наф-
те нафтоводима je  регулисанa делатност од општег интереса, које 
„Транснафта” а.д. Панчево  обавља по регулисаним ценама. 

„Транснафта” а.д. Панчево обавља делатност транспорта 
нафте нафтоводом који се простире на траси од реке Дунав од Со-
тина на граници са Републиком Хрватском до Рафинерије Панчево 
и његова укупна дужина је 154,4 km. Деоница Сотин  – Рафинерија 
Нови Сад дугачка је 63,4 km, а деоница Рафинерија Нови Сад  – 
Рафинерија Панчево 91 km. Овај нафтовод је део магистралног Ја-
дранског нафтовода (ЈАНАФ), пуштеног у рад 1979. гoдине. При-
падајућу инфраструктуру нафтовода чини терминал у Новом Саду 
са шест резервоара за сирову нафту од по 10000 m³, диспечерским 
центром и пумпном станицом, мерном станицом у Панчеву и осам 
блок станица дуж трасе нафтовода. 

Делатност промета нафте и деривата нафте укључујући и 
биогорива, и складиштења, карактерише велики број привредних 
субјеката. До краја 2022. године издатo je 25 лиценци за склади-
штење нафте, деривата нафте и биогорива, 60 за трговину нафтом, 
дериватима нафте, биогоривима и компримованим природним га-
сом, 448 за трговину моторним и другим горивима на станицама 
за снабдевање превозних средстава, шест лиценци за трговину 
горивима ван станица за снабдевање превозних средстава, 25 за 
пуњење посуда за течни нафтни гас, компримовани и утечњени 
природни гас, две лиценце за трговину горивима за пловила, једна 
лиценца за производњу биогорива, једна за производњу биотечно-
сти и једна лиценца за намешавање биогорива са горивима нафт-
ног порекла. Увоз деривата нафте је слободан, а цене су тржишне. 

Малопродаја деривата нафте на територији Републике Срби-
је се обавља кроз развијену и разгранату трговачку мрежу од око 
1557 малопродајних објеката. Ову мрежу, у којој је најдоминант-
нији „НИС” а.д. Нови Сад, чине и мреже малопродајних објеката 
великих светских и регионалних нафтних компанија: „Лукоил –
Беопетрол” а.д. „OMV Србија”, „EKO SERBIA” а.д. „Intermol” 
д.о.о. „Petrol”, „AVIA” и домаћих предузетника, коју чине или по-
јединачни објекти са робном марком трговца или мали независни 
ланци („MB GAS OIL” д.о.о. „EURO GAS”, „ELP” и др.).

У Републици Србији се снабдевање превозних средстава 
компримованим природним гасом, као моторним горивом, обавља 
на 36 станица.

Биланс нафте, деривата нафте и биогорива обухвата прои-
зводњу, увоз и извоз сирове нафте, прераду сирове нафте у рафине-
ријама као и производњу, увоз, извоз и потрошњу деривата нафте.

У 2023. години снабдевање сировом нафтом (и полупрои-
звода) за прераду у рафинеријама обезбедиће се из домаће прои-
зводње у износу од 0,824 милиона t (20%) колика је и процењена 
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домаћа производња у 2022. години (20%). У 2023. години из уво-
за ће се обезбедити потребна додатна количина сирове нафте (и 
полупроизвода) у износу од 3.227 милиона t (80%), што је за 1% 
мање у односу на процењени увоз у 2022. години који износи 
3,263 милиона t (80%). 

За прераду се користи расположива сирова нафта обезбеђе-
на из домаће производње, и увоза, као и компоненте за прераду 
(полупроизводи). У 2023. години расположиве количине сирове 
нафте и полупроизвода за прераду у рафинерији планиране су у 
износу од 4,299 милиона t, приближно процењеној количини за 
прераду сирове нафте и полупроизвода у рафинерији у 2022. годи-
ни од 4,316 милиона t. Домаћа бруто производња деривата плани-
рана је у износу од 4,506 милиона t,  а то  је  за 1% више у односу 
на процењену бруто домаћу производњу деривата у 2022. години у 
износу од 4,489 милиона t. 

Имајући у виду укупне потребе за нафтним дериватима у 
2023. години, као и планирану домаћу производњу нафтних дери-
вата и расположиве залихе, недостајуће потребне количине нафт-
них деривата у износу од 1,080 милионa t обезбедиће се из увоза, 
што је за 20% више у односу на процењени увоз у 2022. години 
у износу од 0,900 милиона t. У 2023. години планиран је и извоз 
нафтних деривата у износу од 0,689 милиона t, који је 5% већи у 
односу на процењени извоз у 2022. години у износу од 0,650 ми-
лиона t. Финална потрошња деривата нафте у 2023. години плани-
рана је у количинама од 3,795 милиона t, од чега је:

 – финална потрошња у неенергетске сврхе у 2023. години 
планирана у износу од 0,600 милиона t;

 – финална потрошња у енергетске сврхе планирана је у изно-
су од 3,194 милиона t. У структури ове финалне потрошње нафт-
них деривата за 2023. годину индустрија учествује са 9,6%, сао-
браћај са 84,0%, а остали сектори са 6,4%.

2.2. ПРИРОДНИ ГАС

У Републици Србији користи се природни гас са домаћих 
налазишта и увозни гас. У Републици Србији, природни гас про-
изводи се из 78 бушотина. Највећа налазишта природног гаса сме-
штена су у Аутономној покрајини Војводина. Једина компанија 
у Републици Србији која се бави истраживањем и производњом 
природног гаса је „НИС” а.д. Нови Сад  У саставу „НИС” а.д. 
Нови Сад  је и Погон за припрему и транспорт нафте и гаса у Еле-
миру, чија је основна делатност припрема домаћег природног гаса 
за транспорт и производња компонената  за течни нафтни гас и га-
золина . Недостајуће количине гаса, Република Србија je највећим 
делом обезбеђивала увозом из Русије преко Мађарске, до 2021.го-
дине када је у рад пуштен магистрални гасовод „Балкански ток” 
којим се допрема гас из Русије преко Турске и Бугарске, а који се 
протеже у дужини од 403 километра од Зајечара до Хоргоша. Сем 
овог правца снабдевања, Србија се гасом снабдева и из Мађарске 
куповином гаса од партнера на Мађарском тржишту.

Транспорт природног гаса за потребе Републике Србије, 
обављају „Транспортгас Србија” д.о.о. и „Југоросгаз –Транспорт” 
д.о.о. и од 2021. године и „Гастранс”. Транзит природног гаса за 
потребе Боснe и Херцеговинe, обавља се у оквиру „Транспортгас 
Србија” д.о.о. Дистрибуцију гаса у Србији обавља 31 лиценцира-
ни дистрибутер. Снабдевање природним гасом обавља 64 лицен-
цирана снабдевача, док јавно снабдевање природним гасом оба-
вља 32 лиценцирана снабдевача.

Складиштење природног гаса обавља предузеће Подземно 
складиште гаса „Банатски Двор” д.о.о. Гас се складишти од 2022. 
године и у мађарским складиштима због недовољног капацитета 
складишта у Србији за потребе српског тржишта.

Биланс природног гаса обухвата производњу природног гаса, 
увоз, ниво залиха,   расположиве количине за потрошњу, потро-
шњу за трансформације , сопствену потрошњу енергетског секто-
ра, губитке у транспорту и дистрибуцији, енергију расположиву за 
финалну потрошњу, финалну потрошњу енергије за неенергетске 
сврхе и финалну потрошњу енергије за енергетске сврхе. 

Укупна домаћа производња природног гаса у 2023. годи-
ни, планирана је у количини од 315,048 милиона m³, што је за 
4% мање од процењене производње у 2022. години у износу од 
329,699 милиона m³. 

Увозом природног гаса обезбедиће се преостале потреб-
не количине у 2023. години у износу од 2640,1 милиона m³, што 

је за 7% мање од процењеног увоза у 2022. години који износи 
2827,916 милиона m³.

Укупне планиране количине природног гаса у 2023. години 
потребне за потрошњу износе  2955,158 милиона m³, приближно 
колико је и процењена расположива количина у 2022. години.  

Потребне количине природног гаса у 2023. години обезбеди-
ће се 11% из домаће производње и 89% из увоза. 

Од укупно планираних расположивих количина природног 
гаса, за производњу електричне и топлотне енергије у 2023. годи-
ни утрошиће се 1505,517 милиона m³, што је за 22% више у одно-
су на процењену потрошњу у 2022. години која износи 1231,772 
милиона m³.

Планирана неенергетска потрошња у износу од 107,700 ми-
лиона m³  је око 4 пута већа од  процењене потрошње у 2022. годи-
ни од 25,387  милиона m³.

Планиране количине за финалну потрошњу у енергетске 
сврхе у износу од 1073,768 милиона m³ je за 25% мање од проце-
њене потрошње у 2022. години која износи 1434,438 милиона m³. 
У структури финалне потрошње природног гаса индустрија уче-
ствује са 54,0% (580,000 милиона m³), саобраћај са 2,2% (23,227 
милиона m³), домаћинства 18,6% (200,000 милиона m³), јавне и 
комерцијалне делатности 23,3% (250,38 милиона m³) и пољопри-
вреда 1,9% (20,17 милиона m³).

2.3. УГАЉ

Биланс угља обухвата производњу, прераду, увоз, извоз и по-
трошњу угља, као и производњу и потрошњу високопећног гаса. 
Потребне количине угља за уредно снабдевање купаца у 2023. го-
дини обезбедиће се из домаће производње и  из увоза. 

Производња угља обухвата производњу каменог угља, мрког 
угља и лигнита и то у следећим рудницима:

 – рудници са подземном експлоатацијом угља (ЈП ПЕУ „Ре-
савица”) у којима се производи камени, мрки угаљ и лигнит;

 – рудници са површинском експлоатацијом угља (површин-
ски копови Колубара и Костолац) у којима се производи лигнит и 
који се налазе у саставу ЈП ЕПС;

 – рудник са подводном експлоатацијом угља (Ковин) у коме 
се производи лигнит. 

У 2023. години планиране су производње угља у следећим 
количинама:

 – из рудника са подземном експлоатацијом 400,5 хиљада t 
што је за 5% више у односу на процењену производњу у 2022. го-
дини која износи 379,998 хиљада t;

 – из површинске експлоатације 36,180 милиона t (са повр-
шинских копова Колубара планирана је експлоатација у износу од 
26,500 милиона t, а са површинског копа Костолац 9,680 милиона 
t) што је за 3% више у односу на процењену производњу у 2022. 
години која износи 35,048 милиона t;

 – из рудника са подводном експлоатацијом угља 216 хиљада t 
што је за 23% више од процењене производње у 2022. години која 
износи 175,755 хиљада t.

У структури домаћих угљева лигнит учествује са 98%, а 2% 
се односи на камени и мрки угаљ. 

Планирани увоз угља у 2023. години износи 4,8 милиона t 
што је за 70% више од процењеног увоза у 2022. години у износу 
од 2,8 милиона t.  Планирани извоз угља износи 0,023 милиона t 
исто колико и  процењени извоз у 2022. години.  Укупне распо-
ложиве количине угља из домаће производње угља, нето увоза и 
залиха у 2023. години планиране су у износу од 8,051 Mtoe. Од 
ове количине највећа је потрошња угља за трансформације и то у 
износу од 7,835 Mtoe. Потрошња за трансформације обухвата сле-
деће:

 – потрошњу у постројењима за производњу електричне и то-
плотне енергије у износу 7,212 Mtoe, а то је за 14% више у односу 
на  процењену потрошњу у износу од 6,345 Mtoe у 2022. години;

 – потрошњу за прераду угља у сушари у износу 0,107 Mtoe 
што је за 57% више од процењене потрошњу у 2022. години која 
износи 0,068 Mtoe. Производња сушеног лигнита у 2023. години 
планирана је на нивоу од 315 хиљадa t што је за 51% више у одно-
су на процењену у 2022. години која износи 208 хиљадa t;

 – потрошњу кокса за високе пећи у износу од 0,517 Mtoe ко-
лико је и процењена у 2022. години. 
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Финална потрошња угља (укључујући високопећни гас) у 

2023. години износи 0,342 Mtoe, што је за 6% више од процењене 
потрошње у 2022. години која износи 0,323 Mtoe. Ове количине 
обухватају потрошњу за неeнергетске сврхе (0,003 Mtoe) и финал-
ну потрошњу у енергетске сврхе. Планирана финална потрошња 
угља и високопећног гаса  у енергетске сврхе у 2023. години изно-
си 0,339  Mtoe, што је за 6% више од процењене финалне потро-
шње у 2022. години која износи 0,320 Mtoe. У структури финалне 
потрошње за енергетске сврхе индустрија учествује са 50%, дома-
ћинства са 44% а остали сектори са 6%.  

2.4. ЕЛЕКТРИЧНА ЕНЕРГИЈА

Планирани капацитети за производњу електричне енергије у 
Републици Србији за 2023. годину износе укупно 8559 МW (снага 
на прагу електране) и обухватају:

 – термоелектране (ТЕ), снага на прагу ових постројења изно-
си 4331 МW; 

 – термоелектране-топлане (ТЕ-ТО), снага на прагу ових по-
стројења износи 486 МW (без ТЕ –ТО Вождовац); 

 – хидроелектране (ХЕ), снага великих хидроелектрана на 
прагу постројења износи 2976,23 МW, а снага свих малих хидрое-
лектрана износи 129 МW. Инсталисана снага хидроелектрана ван 
ЈП ЕПС које ће користити подстицајне мере за производњу елек-
тричне енергије у 2023. години износи 77,6 MW;

 – индустријске енергане, снаге 92,239 МW;
 – електране на ветар, снаге 397,96 МW, које ће користити 

подстицајне мере за производњу електричне енергијe;
 – соларне електране, снаге 21 МW, од којих ће  подстицајне 

мере за производњу електричне енергије користити 8,77 МW;
 – електране на биогас, снаге 60,34 МW  од којих ће 60,34 МW 

користити подстицајне мере за производњу електричне енергије;
 – комбинована постројења за производњу електричне и то-

плотне енергије снаге 31,94 МW од којих постројења која ће кори-
стити подстицајне мере за производњу електричне енергије, а која 
производе електричну енергију из високоефикасне комбиноване 
производње, снаге износи 28,44 МW (са ТЕ –ТО Вождовац);

 – електране на биомасу снаге 2,38 МW а које ће користити 
подстицајне мере за производњу електричне енергије;

 –  електране на отпад снаге 31,244 MW од којих ће 30,24 MW 
користити подстицајне мере за производњу електричне енергије;

 –  електране на депонијски гас снаге 3,09 MW а које ће кори-
стити подстицајне мере за производњу електричне енергије.

Капацитети за производњу електричне енергије у Републици 
Србији за 2023. годину су увећани за процену очекиваних нових 
капацитета на основу података из Регистра енергетских дозвола и 
Регистра повлашћених произвођача електричне енергије.

Преносни систем, без Аутономне покрајине Косово и Мето-
хија, чине 46 постројења 400/х kV/kV, 220/х kV/kV, 110/х kV/kV 
инсталисане снаге 16282,5 MVA и укупно 488 далековода напона 
400, 220, 110 kV и мање од 110 kV, укупне дужине 9902,99 km, у 
власништву ЕМС АД Београд. 

Преносни систем је са суседним електроенергетским систе-
мима повезан преко 23 интерконективна далековода напона 400, 
220 и 110 kV.

Дистрибутивни систем се састоји од 37660 трансформатор-
ских станица укупне инсталисане снаге 32,308 МVA и 171,905 km 
дистрибутивних водова свих напонских нивоа.

Билансирана електрична енергија обухвата:
 – производњу електричне енергије у термоелектранама, тер-

моелектранама  – топланама, хидроелектранама, индустријским 
енерганама, соларним електранама, електранама на ветар и оста-
лим постројењима на биогас, биомасу, отпад и природни гас;

 – увоз и извоз електричне енергије;
 – губитке у преносу и дистрибуцији; 
 – утрошак за производњу енергије у оквиру којег је и потро-

шња за пумпне акумулације;
 – потрошњу енергетског сектора; 
 – финалну потрошњу електричне енергије по секторима по-

трошње.
Бруто производња електричне енергије у 2023. години пла-

нира се у износу од 41127 GWh, што је за 14% више у односу на 
процењену производњу у 2022. години која износи 35996 GWh. 

Структура планиране бруто производње електричне енергије је 
следећа:

 – термоелектране 27031 GWh или 66%; 
 – термоелектране –топлане 1926 GWh (без ТЕ ТО Вождовац) 

или 4,7%; 
 – хидроелектране 9937 GWh или 24,1%, од чега је производ-

ња постројења која користе подстицајне мере 271 GWh; 
 –  електране на ветар које  користе подстицајне мере нето 

производње1050 GWh.;
 – соларне електране 21 GWh, од којих је производња постро-

јења која користе подстицајне мере 10,53 GWh;
 – електране на биогас које користе подстицајне мере 409 

GWh;
 – на природни гас које производе електричну енергију из 

високоефикасне комбиноване производње укључујући и ТЕ –ТО 
Вождовац 208,25 GWh од којих је производња постројења која ко-
ристе подстицајне мере мере 195,86 GWh, 

 –електране на биомасу 20 GWh, од којих је производња по-
стројења која користе подстицајне мере 20 GWh;

 –електране на отпад 211 GWh од којих је производња постро-
јења која користе подстицајне мере 182  GWh;

 –електране на депонијски гас 23 GWh;
 –остале  енергане 259 GWh.
Планирани увоз (са транзитом) електричне енергије у 2023. 

години износи 6335 GWh што је за 23% мање у односу на проце-
њени увоз у 2022. години који износи 8237 GWh. 

Планирани извоз (са транзитом) електричне енергије у 2023. 
години износи 7812 GWh, што је за 39% више од процењеног из-
воза у 2022. години који износи 5613 GWh.

Планирана потрошња електричне енергије у енергетском 
сектору у 2023. години износи 4580 GWh, што је за 13% више од 
процењене потрошње у 2022. години која износи 4054 GWh. По-
трошња за пумпне акумулације је планирана у износу од 594 GWh 
што је за 42% мање од процењене вредности за 2022. годину која 
износи 1025 GWh.

Губици преноса и дистрибуције у 2023. години планирани су 
у износу од 4161 GWh, што је скоро исто колико и процењени гу-
бици у 2022. години који износе 4171 GWh. 

Финална потрошња електричне енергије представља бруто 
производњу увећану за увоз (са транзитом) и умањену за извоз (са 
транзитом), потрошњу електричне енергије у енергетском сектору 
и губитке у преносу и дистрибуцији.

Финална потрошња електричне енергије у 2023. години пла-
нирана је у износу од 30315 GWh, што је за 3% више у односу на  
процењену финалну потрошњу у 2022. години која износи 29371 
GWh. У структури потрошње индустрија учествује са 30%, сао-
браћај са 1,3%, домаћинства са 47,4%, јавне и комерцијалне делат-
ности са 18,9% и пољопривреда са 2,4%. 

2.5. ТОПЛОТНА ЕНЕРГИЈА

Капацитети за производњу, дистрибуцију и снабдевање  то-
плотном енергијом у Републици Србији обухватају:

 – системе даљинског грејања у оквиру 64 привредног субјек-
та који се баве  делатностима производње, дистрибуције и снабде-
вања топлотном енергијом. Систем даљинског грејања, чине то-
плотни извори, инсталисане снаге око 6397,807 МW;

 – термоелектранама (ТЕ) и то: ТЕ Колубара А, ТЕ Костолац 
А и ТЕ Никола Тесла А, где се произведена топлотна енергија ко-
ристи за грејање Лазаревца, Обреновца, Костолца и Пожаревца. 
Укупни капацитет за производњу топлотне енергије износи 443,6 
МW;

 – термоелектранама  – топланама (ТЕ –ТО), чији капацитет за 
производњу топлотне енергије износи 704,64 МW;

 – индустријским енерганама  – у систему индустријске енер-
гетике налазе се топлотни извори снаге 1044 МW  који се најве-
ћим делом користе за производњу топлотне енергије за потребе 
производних процеса и грејања радног простора у индустријским 
предузећима.

За производњу топлотне енергије у топланама користи се 
природни гас, угаљ, нафтни деривати и биомаса. Планирана 
потрошња природног гаса у 2023. години у топланама износи 
602,143 милиона m³, угља 156339 t, нафтних деривата 77141 t, а 
биомасе 60975 t.
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У укупној потрошњи енергената топлана природни гас уче-
ствује са 76,4%, нафтни деривати са 12,5%, угаљ са 8,6%, а био-
маса са 2,4%.

Биланс топлотне енергије обухвата потрошњу енергената, 
производњу топлотне енергије у термоелектранама, термоелектра-
нама –топланама, топланама и индустријским енерганама, губитке 
у дистрибуцији као и финалну потрошњу по секторима потрошње. 

Планирана је производња топлотне енергије у 2023. години 
од 41894 ТЈ, а то је за 16% више од  процењене производње за 
2022. годину, у износу од 36142 ТЈ. У структури планиране прои-
зводње, топлане учествују са 54%, индустријске енергане са 21%, 
термоелектране са 6% и термоелектране топлане са 19%.

Планирани губици у дистрибуцији топлотне енергије у 2023. 
години износе 3251 ТЈ, што је за 14% више од губитака  у 2022. 
години, који износе 2852 ТЈ. 

Финална потрошња топлотне енергије у 2023. години пла-
нирана је у износу од 37121 ТЈ, што је за 17% више од процење-
не потрошње у 2022. години која износи 31831 ТЈ. У структури 
потрошње индустрија учествује са 25%, a домаћинства и остали 
сектори са 75%.

2.6. ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

ОБНОВЉИВИ ИЗВОРИ ЕНЕРГИЈЕ

Билансирање енергије из обновљивих извора енергије обу-
хвата производњу и потрошњу електричне енергије из великих и 
малих водених токова, енергије ветра и сунца, биогаса, као и про-
изводњу и потрошњу топлотне енергије из геотермалне енергије, 
биомасе (огревно дрво, пелет и брикет), обновљивог индустриј-
ског отпада и депонијског гаса. 

У 2023. години планирано је повећање производње примарне 
енергије из ветра, биогаса и хидропотенцијала у односу на 2022. 
годину. Укупна планирана производња примарне енергије из об-
новљивих извора енергије у 2023. години износи 2,603 Mtoe, што 
је што је  7% више  од процењене производње у 2022. години која 
износи 2,439 Mtoe.

У структури планиране укупне домаће производње примар-
не енергије за 2023. годину, обновљиви извори енергије учествују 
са 26%, док је процењена вредност за 2022. годину 25%. У овој 
структури највеће је учешће чврсте биомасе 62%, хидропотенци-
јала 32%, енергије ветра 4%, док биогас, енергија сунца, обновљи-
вог индустријског отпада, депонијског гаса и геотермална енерги-
ја учествују са 2%.

Производња и потрошња чврсте биомасе обухвата производ-
њу и потрошњу огревног дрвета, пелета и брикета у енергетске 
сврхе (за потребе производње електричне и топлотне енергије). У 
организацији Енергетске заједнице спроведено је истраживање о 
потрошњи биомасе у домаћинствима у Републици Србији у окви-
ру пројекта „Техничка помоћ за спровођење истраживања о потро-
шњи енергије у домаћинствима у Србији”. Овим истраживањем 
утврђена је потрошња биомасе за 2021. годину. На основу ових по-
датака припремљен је биланс биомасе за 2021. годину а на основу 
њега и процена биланса биомасе за 2022. годину као и план билан-
са биомасе за 2023. годину. Планирана производња чврсте биома-
се у 2023. години је 1,607 Mtoe. Од ове количине у топланама се 
троши 0,015 Mtoe, што је за 38% више од процењене потрошње у 
2022. години, а која износи 0,011 Mtoe. Планирана финална потро-
шња биомасе износи 1,587 Mtoe. У структури ове потрошње, ин-
дустрија учествује са 10%, домаћинства са 89%, а остали сектори 
са 1%. Потрошња чврсте биомасе одвија се доминантно у оквиру 
сектора домаћинства за потребе загревања просторија. 

Неопходно је напоменути да је у 2023. години планирани ка-
пацитет постројења на биомасу за производњу електричне енерги-
је 2,38 MW и постројења на биогас 60,34 MW. 

Билансирана енергија великих и малих водених токова, 
енергије ветра, енергије сунца, енергије биогаса, енергије биома-
се користи се за производњу електричне енергије и обухваћена 
је у склопу поглавља о укупној производњи електричне енерги-
је у Републици Србији. У 2023. години планирано је коришћење 
хидропотенцијала великих водених токова (без производње РХЕ 
Бајина Башта) у количини од 9577 GWh или 0,823 Mtoe, што је 
за 13% више од процењеног у 2022. години који износи 8503 
GWh или 0,731 Mtoe. Производња електричне енергије малих 

хидроелектрана у оквиру система ЈП ЕПС, као и малих хидрое-
лектрана у приватном власништву, у 2023. години планирана је у 
износу од 330 GWh или 0,028 Mtoe, што је за 4% више од проце-
њене производње у 2022. години која износи 316 GWh или 0,027 
Mtoe. Укупна количина произведене електричне енергије из хи-
дроелектрана планирана је у износу од 9937 GWh у 2023. години, 
укључујући и реверзибилне хидроелектране што је и приказано у 
табели 3. Збирни Енергетски биланс Републике Србије, док се у 
делу производње примарне енергије у истој табели, у складу са 
методологијом израде Енергетског биланса, приказује податак без 
реверзибилних електрана који износи 0,823 Mtoe за 2023. годину.

Планирано коришћење енергије сунца у 2023. години је 21 
GWh, што је за 31% више у односу на процењену енергију у 2022. 
години у износу од 16 GWh.

Планирано коришћење биогаса у 2023. години за производњу 
електричне и топлотне енергије је 0,041 Mtoe, што је за 23% више 
у односу на  процењену вредност у 2022. години у износу од 0,033 
Mtoe.

Планирано коришћење енергије ветра у 2023. години је 1050 
GWh, што је за 9% више у односу на на процењену вредност за 
2022. годину у износу од 960 GWh. 

Планирана производња геотермалне енергије у 2023. години 
је на нивоу процењене у 2022. години и износи 0,002 Mtoe. Коли-
чина произведене геотермалне енергије користи се искључиво за 
грејање. Овим податком није обухваћено и коришћење геотермал-
не енергије кроз употребу топлотних пумпи.

Планирана производња обновљивог индустријског отпада у 
2023. години износи 0,003 Mtoe што је за 32% више у односу на 
производњу у 2022.години када је износила 0,002 Mtoe.

У 2023. години се планира производња од 0,001 Mtoe пушта-
њем у погон нове електране на депонијски гас.

3. УКУПНЕ ПОТРЕБЕ ЗА ЕНЕРГИЈОМ

Укупне потребе за енергијом Републике Србије (без потреба 
за енергијом на  територији Аутономне покрајине Косово и Ме-
тохија) на годишњем нивоу приказују се у оквиру збирног енер-
гетског биланса приказаног у Табели 3, а на основу претходно 
дефинисаних појединачних биланса за нафту, деривате нафте, 
биогорива и биотечности, природни гас, угаљ, електричну и то-
плотну енергију, енергију из обновљивих извора енергије, инду-
стријског необновљивог отпада. Посебно у оквиру збирног енер-
гетског биланса је утврђена:

 – укупна домаћа производња примарне енергије према врста-
ма енергената;

 – увоз и извоз енергије и енергената;
 – укупно расположива примарна енергија за потрошњу, по 

врстама енергената потребна за сигурно, поуздано и квалитетно 
снабдевање;

 – утрошак за производњу енергије трансформацијом;
 – производња енергије трансформацијом;
 – потрошња енергетског сектора;
 – губици у преносу и дистрибуцији;
 – енергија расположива за финалну потрошњу;
 – финална потрошња у неенергетске сврхе;
 – финална потрошња у енергетске сврхе по секторима потро-

шње и по врстама енергије и енергентима.
Домаћа производња примарне енергије обухвата експлоата-

цију/коришћење домаћих ресурса угља, сирове нафте, природног 
гаса, обновљивих извора енергије (хидропотенцијал, геотермална 
енергија, енергија ветра, соларна енергија, биогас, биомаса, обно-
вљивог индустријског отпада, депонијског гаса и необновљивог 
индустријског отпада. Планирана производња примарне енергије 
у 2023. години износи 9,969  Mtoe што је за 4% више од процење-
не прoизводње у 2022. години која износи 9,629 Мtое. У структу-
ри производње примарне енергије угаљ учествује са 62,6%, нафта 
са 8,7%, природни гас са 2,5%, хидропотенцијал 8,3%, биомаса са 
16,1%, док геотермална енергија, соларна енергија, енергија ветра, 
биогас, отпад и депонијски гас учествују са 1,8%.

Увоз примарне енергије укључујући и електричну енергију 
у 2023. години је планиран у количини од 8,941 Mtoe, што је за 
7% више у односу на  процењени увоз у 2022. години, који износи 
8,390 Mtoe. Планираним увозом обезбедиће се потребне додатне 
количине сирове нафте и деривата нафте, природног гаса и угља. 
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Највеће учешће у увозу од 50% има сирова нафта и деривати наф-
те, затим природни гас 24%, угаљ 20% , електрична енергија (увоз 
са транзитом) 6,1% и биомаса и биодизел мање од 1%.

Извоз примарне енергије укључујући и електричну енергију 
у 2023. години је планиран у количини од 1,418 Mtoe, што је за 
22% више од процењеног извоза у 2022. години, који износи 1,167 
Mtoe. Највеће учешће у извозу од 49,0% имају деривати нафте, за-
тим електрична енергија (извоз са транзитом) у износу од 47,4% , 
биомаса учествује са 2,8% и угаљ са 0,3%.

Укупна расположива енергија у 2023. години износи 17,450  
Mtoe, што је за 4% више од укупне процењене количине енергије 
за снабдевање у 2022. години која износи 16,702 Mtoe. Потребна 
количина примарне енергије обезбедиће се 57% из домаће прои-
зводње и 43% из нето увоза. 

Планирани износ за укупно снабдевање у  енергијом и енер-
гентима у 2023. години је 17,233 Mtoe, од чега се 15,454 Mtoe или 
90%,  користи за трансформације у термоелектранама, хидроелек-
транама, термоелектранама-топланама, топланама, електранама 
на ветар, соларним електранама, индустријским енерганама, оста-
лим постројењима на биогас, биомасу, рафинеријама нафте, пре-
ради угља, високим пећима и постројењима за производњу пелета 
и брикета. Овај износ је за 9% већи од процењеног износа за 2022. 
годину који износи 14,221 Mtoe. Као улазни енергенти система 
трансформација, најзаступљенији је угаљ са 50,7%, потом сирова 
нафта и полупроизводи са 29,8%, хидропотенцијал са 5,3%, при-
родни гас са 7,8%, енергија ветра са 0,6%, док високопећни гас, 
деривати нафте, енергија сунца, биогас, биомаса, отпад и биоди-
зел  учествују са 5,8%.

Планирана производња енергије и енергената из трансфор-
мација у 2023. години износи 9,959 Mtoe што је за 7% више од 
производње из трансформација у износу од 9,300 Mtoe у 2022. 
години. У структури произведене енергије из процеса трансфор-
мација произведена сирова нафта и деривати нафте учествују са 
49,9% (4,970 Mtoe), електрична енергија са 35,5% (3,536 Mtoe), то-
плотна енергија са 10,1% (1,001 Mtoe), производња пелета и бри-
кета са 1,4% (0,139 Mtoe) и сушени лигнит и високопећни гас са 
3,1% (0,313 Mtoe).

У 2023. години планирана потрошња енергетског сектора из-
носи 0,985 Mtoe, што је за 5% више од процењене потрошње енер-
гетског сектора од 0,937 Mtoe у 2022. години.

Губици у преносу и дистрибуцији у 2023. години планирани 
су у износу од 0,472 Mtoe, што је за 1% више од процењених губи-
така у преносу и дистрибуцији за 2022. годину у износу од 0,466 
Mtoe.

Укупна финална енергија расположива за потрошњу плани-
рана је у 2023. години у износу од 10,271 Mtoe, што је за 1% више  
од процењене енергије расположиве за потрошњу у 2022. години 
која износи 10,205 Mtoe.

Укупна финална енергија расположива за потрошњу састоји 
се од :

 – потрошње финалне енергије у неенергетске сврхе (потро-
шња енергената као сировине) и

 – потрошње финалне енергије (потрошња крајњих корисни-
ка) у енергетске сврхе.

Потрошња финалне енергије у неенергетске сврхе у 2023. го-
дини у износу од 0,703 Mtoe је за 10% већа од процењене потро-
шње у 2022. години која износи 0,637 Mtoe. 

Потрошња финалне енергије у енергетске сврхе представља 
суму примарне енергије која се не користи у трансформација-
ма (користи се директно у секторима потрошње) и енергије која 
се добија у процесима трансформација, умањену за потрошњу 

енергетског сектора, губитке у преносу и дистрибуцији енергије и 
енергената и неенергетску потрошњу. 

Потрошња финалне енергије у енергетске сврхе у 2023. годи-
ни планирана је у износу од 9,569 Mtoe, што је приближно проце-
њеној потрошњи у 2022. години која износи 9,568 Mtoe. У струк-
тури потрошње финалне енергије саобраћај учествује са 29,6%, 
индустрија са 21,6%, док остали сектори заједно (домаћинства, 
пољопривреда и јавне и комерцијалне делатности) учествују са 
48,8% .

У структури потрошње финалне енергије по енергентима 
у 2023. години, сирова нафта и нафтни деривати  учествују са 
34,1%, електрична енергија са 27,2%, угаљ са 3,3%, природни гас 
са 8,9%, топлотна енергија са 9,3%, високопећни гас са 0,3%, био-
маса, геотермална енергија, биогас и  отпад заједно са 16,9%. Пла-
нирана потрошња нафтних деривата биће већа за 1%, електричне 
енергије већа за 3%, потрошња топлотне  енергије биће већа за 
17%, док ће се потрошња угља повећати за 7% у односу на проце-
њену потрошњу из 2022. године. Планирана потрошња природног 
гаса биће мања за 25% у односу на потрошњу из 2022. године, а 
планирана потрошња биомасе, биогаса и отпада у 2023. години 
биће већа за 1%  у односу на 2022. годину.

4. ЗАКЉУЧАК

Ради реализације овог енергетског биланса и обезбеђења си-
гурности снабдевања енергијом и енергентима неопходно је:

 – да компаније обезбеде потребне планиране количине енер-
гије и енергената из домаће производње и увоза, којим ће се омо-
гућити редовно и уредно снабдевање;

 – обезбедити извршење свих планираних ремонта;
 – наставити спровођење активности у циљу повећања кори-

шћења обновљивих извора енергије и њиховог учешћа у Енергет-
ском билансу Републике Србије;

 – стварање услова за обезбеђење адекватне количине енер-
гије и енергента домаће производње у циљу смањења увозне за-
висности и обезбеђења сигурног, поузданог и квалитетног снаб-
девања;

 – спровести мере у смањењу дистрибутивних губитака, под-
једнако и у дистрибуцији електричне и топлотне енергије и ди-
стрибуцији гаса;

 – унапредити регулаторне и обезбедити и друге услове за 
брже спровођење мера и активности у области енергетске ефи-
касности у циљу остварења већих уштеда у производњи и по-
трошњи енергије које могу да допринесу сигурности снабдевања 
енергијом и енергентима, побољшању квалитета животне средине 
и смањењу емисија гасова са ефектом стаклене баште;

 – стално праћење рада енергетског сектора и реализације 
енергетског биланса а ради доношења адекватних мера у циљу 
обезбеђења сигурног и квалитетног снабдевања енергијом и енер-
гентима.

У Табели 2. приказани су основни енергетски индикатори.

Табела 2: Основни енергетски индикатори
РЕПУБЛИКА СРБИЈА 2021 2022 2023
Потрошња укупно расположиве енергије  по 
становнику (kg en/capita) 2372,57 2457,21 2567,24

Потрошња електричне енергије по становнику 
(kWh/capita) 4266,46 4321,09 4459,97

Учешће домаћинстава у потрошњи електричне 
енергије, % 47,52 45,22 47,36
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На основу члана 46. став 1. Закона о планирању и изградњи 

(„Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09  – исправка, 64/10  – УС, 
24/11, 121/12, 42/13  – УС, 50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14, 145/14, 
83/18, 31/19, 37/19  – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 43. став 1. За-
кона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 74/12  – УС, 7/14, 44/14 и 
30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

о изради Просторног плана подручја посебне намене 
инфраструктурног коридора железничке пруге 

Краљево–Рудница

1. Приступа се изради Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора железничке пруге Краљево  – 
Рудница (у даљем тексту: Просторни план).

2. Оквирна граница Просторног плана обухвата делове тери-
торија града Краљева и општине Рашка, и то:

1) на територији града Краљева обухвата целе катастарске 
општине: Краљево, Чибуковац, Конарево, Прогорелица, Богуто-
вац, Замчање, Брезна, Полумир, Церје,Ушће и Баре;

2) на територији општине Рашка обухвата целе катастарске 
општине: Биљановац, Баљевац, Пиксања, Корлаће, Жутице, Па-
влица, Рвати, Рашка, Казановиће, Рудница, Карадак, Муре и Ту-
снић –Плавково1.

Оквирна граница обухвата Просторног плана дата је у При-
логу  – Графички  приказ оквирне границе обухвата Просторног 
плана, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен саставни део. 

Коначна граница обухвата Просторног плана биће утврђена 
Нацртом просторног плана.

3. Услови и смернице планских докумената вишег реда и ра-
звојних стратегија за израду Просторног плана, садржани су у:

1) Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. 
до 2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10), у коме се 
наводи да је планирана ревитализација и модернизација на овом 
правцу;

2) Уредби о утврђивању Регионалног просторног плана за по-
дручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног 
округа („Службени гласник РСˮ, број 39/14), чији је саставни део 
Регионални просторни план за подручје Шумадијског, Поморав-
ског, Рашког и Расинског управног округа, у којој се наводи да се 
магистрална пруга Е-85 Лапово  – Крагујевац  – Краљево  – Косово 
Поље  – Ђенерал Јанковић  – државна граница, планира као реви-
тализована и модернизована једноколосечна пруга са изградњом 
двоколосечне деонице Лапово –Крагујевац –Краљево. Планира се 
ревитализација и модернизација постојећих једноколосечних пру-
га, са изградњом капацитета за повезивање значајних корисника 
железничких услуга.

Израда Просторног плана заснива се на планској, студијској, 
техничкој и другој документацији, резултатима досадашњих ис-
траживања и важећим документима у Републици Србији.
 – – – – – – – – – – – – –
1 Називи катастарских општина су преузети са портала ГеоСрбија (https://

a3.geosrbija.rs/).

4. Планирање, коришћење, уређење и заштита простора за-
снива се на принципима уређења и коришћења простора, утврђе-
ним чланом 3. Закона о планирању и изградњи.

5. Визија и дугорочни циљ доношења Просторног плана је 
обезбеђење просторних услова за остварење посебне намене по-
дручја у условима одрживог развоја планског подручја.

6. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и 
заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу планског 
основа у циљу реконструкције, електрификације и модернизације 
железничке пруге на деоници Краљево –Рудница, дужине око 70 
km, за брзине до 80 km/h.

Доношењем планског документа створиће се одговарајући 
плански основ у смислу директног спровођења, као и за приба-
вљање одговарајућих услова и дозвола у складу са законом.

7. Рок за израду радне верзије Нацрта просторног плана је 12 
месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

8. Средства за израду Просторног плана обезбеђују се из 
донације Европске Инвестиционе Банке (ЕIB) кроз бесповратна 
средства Инвестиционог оквира за Западни Балкан (WBIF).

9. Носилац израде Просторног плана је министарство на-
длежно за послове просторног планирања, у складу са чланом 47. 
став 1. Закона о планирању и изградњи.

Носилац израде Просторног плана дужан је да обезбеди при-
бављање мишљења, услова и сагласности надлежних органа и ор-
ганизација прописаних законом, као и да обезбеди сарадњу и уса-
глашавање ставова са свим релевантним субјектима планирања.

10. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења 
и друге институције, дужни су да на захтев носиоца израдe Про-
сторног плана, у року утврђеним Законом о планирању и изград-
њи, доставе услове и све расположиве податке, без накнаде. 

На захтев министарства надлежног за послове просторног 
планирања и урбанизма, надлежни органи, односно организаци-
је уступају постојеће копије топографског и катастарског плана, 
односно дигиталне записе, односно катастар подземних инстала-
ција, односно ортофото снимке, без накнаде у року утврђеним За-
коном о планирању и изградњи. 

11. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Просторног 
плана подручја посебне намене коридора железничке пруге Кра-
љево –Рудница на животну средину („Службени гласник РС”, број 
121/22), чини саставни део ове одлуке.

12. Нацрт просторног плана биће изложен на јавни увид у 
трајању од 30 дана у седиштима јединица локалних самоуправа 
које су у обухвату Просторног плана.

13. Број примерака Просторног плана који је потребно изра-
дити биће утврђен посебним актом Владе којим се утврђује Про-
сторни план.

14. Одлука о изради Просторног плана подручја посебне на-
мене инфраструктурног коридора железничке пруге Краљево –Руд-
ница се објављује у Централном регистру планских докумената.

15. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 350-11159/2022
У Београду,  29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.
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5045
На основу члана 46. ст. 1. и 5. Закона о планирању и изград-

њи („Службени гласник РС”, бр. 72/09, 81/09  – исправка, 64/10 
 – УС, 24/11, 121/12, 42/13  – УС, 50/13  – УС, 98/13  – УС, 132/14, 
145/14, 83/18, 31/19, 37/19  – др. закон, 9/20 и 52/21) и члана 43. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 74/12  – УС, 7/14, 
44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У 

о изради измена и допуна Просторног плана подручја 
посебне намене инфраструктурног коридора аутопута 

Е-761, деоница Појате–Прељина

1. Приступа се изради измена и допуна Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута 
Е-761, деоница Појате –Прељина („Службени гласник РС”, брoj 
10/20  – у даљем тексту: измене и допуне Просторног плана).

2. Оквирна граница измена и допуна Просторног плана обу-
хвата делове територија градова Краљева, Крушевца и Чачка и оп-
штина Варварин, Врњачка Бања, Трстеник и Ћићевац.

На територији града Краљева обухвата следеће катастарске 
општине: Обрва, Бапско Поље, Цветке, Мрсаћ, Милочај, Адрани, 
Поповићи, Опланићи, Грдица, Сирча, Краљево, Витановац, Рати-
на, Заклопача, Чукојевац, Врба и Стубал.

На територији града Крушевца обухвата следеће катастарске 
општине: Коњух, Бела Вода, Кукљин, Глободер, Мачковац, Јасика, 
Читлук, Пепељевац, Гавез, Лазарица, Шанац, Бивоље, Дедина и 
Макрешане.

На територији града Чачка обухвата следеће катастарске оп-
штине: Соколићи, Ракова, Љубић, Прељина, Коњевићи, Балуга 
(Љубићска), Балуга (Трнавска), Мојсиње, Станчићи, Вапа, Доња 
Горевница, Заблаће, Мрчајевци, Кукићи, Катрга, Мршинци и Го-
ричани.

На територији општине Варварин обухвата следеће катастар-
ске општине: Бошњане, Маскаре и Варварин (село).

На територији општине Врњачка Бања обухвата следеће ка-
тастарске општине: Вранеши, Подунавци, Грачац, Ново Село, 
Врњци, Руђинци и Штулац.

На територији општине Трстеник обухвата следеће катастар-
ске општине: Угљарево, Лозна, Грабовац, Прњавор, Осаоница, 
Трстеник, Богдање, Чаири, Медвеђа, Оџаци, Горњи Рибник, Доњи 
Рибник, Почековина, Лопаш, Велика Дренова, Стари Трстеник, 
Селиште, Бресно Поље и Стопања.

На територији општине Ћићевац обухвата следеће катастар-
ске општине: Мрзеница, Град Сталаћ, Сталаћ, Лучина, Ћићевац, 
Ћићевац град, Радошевац и Појате.

Обухват измена и допуна Просторног плана дат је у Прило-
гу - Графички приказ оквирне границе обухвата измена и допуна 
Просторног плана, који је одштампан уз ову одлуку и чини њен 
саставни део.

Коначна граница обухвата измена и допуна Просторног пла-
на биће дефинисана Нацртом измена и допуна просторног плана.

3. Услови и смернице планских докумената вишег реда и ра-
звојних стратегија за израду измена и допуна Просторног плана 
садржани су у:

1) Закону о Просторном плану Републике Србије од 2010. до 
2020. године („Службени гласник РС”, број 88/10), којим је утвр-
ђено да се међу стратешким приоритетима наводе и активности 
на постојећем државном путу I реда (коридору аутопута, Е-761) 
Појате  – Крушевац  – Краљево  – Чачак и даље Пожега  – Ужице  – 
Котроман (граница са Босном и Херцеговином) (Е-761, М-5);

2) Уредби о утврђивању Регионалног просторног плана за 
подручје Златиборског и Моравичког управног округа („Службени 
гласник РС”, број 1/13), у којој су предвиђене активности на ра-
звоју саобраћајне инфраструктуре, и то на: државном путу I реда 
(изградња аутопута Е-763) део руте 4(SEETO): Београд  – Чачак  – 
Пожега  – Ариље  – Ивањица  – Сјеница (Дуга пољана)  – Бољаре 
(граница са Црном Гором) и државном путу I реда (коридору ау-
топута, Е-761) Појате  – Крушевац  – Краљево  – Чачак  – Пожега 

 – Ужице  – Котроман (граница са Босном и Херцеговином) (Е-761, 
М-5); наводи се да ће потенцијални коридори аутопутева Е-761(за-
падноморавски) и Е-763 (Београд  – Јужни Јадран), који се укр-
штају код Прељине и Пожеге повећати саобраћајну доступност 
подручја и побољшати везе са суседним државама и регионима;

3) Уредби о утврђивању Регионалног просторног плана за по-
дручје Шумадијског, Поморавског, Рашког и Расинског управног 
округа („Службени гласник РС”, број 39/14), у којој се међу прио-
ритетним решењима, у оквиру инфраструктурних система, наводи 
да ће се одрживи развој друмског саобраћаја, као најзаступљенијег 
вида саобраћаја на планском подручју, заснивати на принципима 
Просторног плана Републике Србије, међу којима је предвиђена и 
израда пројектне документације и почетак реализације коридора 
ауто-пута Е-761, Појате –Крушевац –Краљево –Прељина;

4) Уредби о утврђивању Просторног плана подручја посебне 
намене инфраструктурног коридора аутопута Е-761, деоница По-
јате  – Прељина.

Измене и допуне Просторног плана биће засноване на план-
ској, студијској, техничкој и другој документацији, резултатима 
досадашњих истраживања, важећим документима у Републи-
ци Србији, као и на досадашњем спровођењу Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута 
Е-761, деоница Појате –Прељина.

4. Планирање, коришћење, уређење и заштита простора за-
снива се на принципима уређења и коришћења простора утврђе-
ним чланом 3. Закона о планирању и изградњи и другој законодав-
ној регулативи.

5. Визија и дугорочни циљ доношења измена и допуна Про-
сторног плана је обезбеђивање просторних услова за изградњу ау-
топута, односно повезивање и интеграцију предметног простора у 
шире окружење и унапређење развоја.

6. Концептуални оквир планирања, коришћења, уређења и 
заштите планског подручја заснива се на обезбеђењу услова за из-
градњу стратешки важног државног пута I реда.

Просторни план потребно је изменити и допунити у циљу:
1) реализације денивелисане раскрснице „Кошеви” и нових 

типова денивелисаних раскрсница „Појате” и „Прељина”;
2) прилагођавања хидротехничког уређења Западне Мора-

ве у оквиру коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина 
захтевима Студије о процени утицаја на животну средину, при 
чему је неопходно ускладити објекте хидротехничког уређења 
Западне Мораве са потенцијалним локацијама позајмишта песко-
вито-шљунковитог материјала и депонија материјала, као и дефи-
нисања планских решења за трајно уређење и рекултивацију про-
стора позајмишта и одлагалишта материјала, укључујући и околни 
простор који је неопходан ради остварења функционалне целине и 
задовољења захтева који проистичу из Студије о процени утицаја 
на животну средину и друштво;

3) преиспитивања локација и пратећих садржаја аутопута, 
као и по потреби постојећих планских решења за путне објекте.

Измене и допуне Просторног плана ће се доносити фазно.
Израдом измена и допуна Просторног плана, створиће се од-

говарајући плански основ у смислу директног спровођења издава-
њем локацијских услова у складу са законом. 

Измене и допуне Просторног плана ће се спроводити лока-
цијским условима и по потреби одговарајућим документима про-
сторног и урбанистичког планирања.

7. Рок за израду Нацрта измена и допуна Просторног плана је 
12 месеци од дана ступања на снагу ове одлуке.

8. Средства за израду измена и допуна Просторног плана 
обезбедиће Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре.

9. Носилац израде измена и допуна Просторног плана је ми-
нистарство надлежно за послове просторног планирања, у складу 
са чланом 47. став 1. Закона о планирању и изградњи.

Носилац израде измена и допуна Просторног плана дужан је 
да обезбеди прибављање мишљења, услова и сагласности надле-
жних органа и организација прописаних законом, као и да обезбе-
ди сарадњу и усаглашавање ставова са свим релевантним субјек-
тима планирања.

10. Органи, посебне организације, имаоци јавних овлашћења 
и друге институције, дужни су да на захтев носиоца израдe измена и 
допуна Просторног плана, у року утврђеним Законом о планирању 
и изградњи, доставе услове и све расположиве податке, без накнаде.



30. децембар 2022. Број 144 47
На захтев министарства надлежног за послове просторног 

планирања и урбанизма, надлежни органи, односно организаци-
је уступају постојеће копије топографског и катастарског плана, 
односно дигиталне записе, односно катастар подземних инстала-
ција, односно ортофото снимке, без накнаде у року утврђеним За-
коном о планирању и изградњи.

11. Одлука о изради Стратешке процене утицаја Измена и 
допуна Просторног плана подручја посебне намене инфраструк-
турног коридора аутопута Е-761, деоница Појате-Прељина на жи-
вотну средину („Службени гласник РС”, број 134/22), је саставни 
део ове одлуке.

12. Нацрт измена и допуна Просторног плана биће изложен 
на јавни увид у трајању од 30 дана у зградама општинских управа 
јединица локалних самоуправа које су у обухвату измена и допуна 
Просторног плана.

13. Број примерака измена и допуна Просторног плана биће 
утврђен посебним актом Владе којим се утврђује Просторни план.

14. Одлука о изради измена и допуна Просторног плана 
подручја посебне намене инфраструктурног коридора аутопута 
Е-761, деоница Појате –Прељина се објављује у Централном реги-
стру планских докумената.

15. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 350-11160/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима 

(„Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11  – др. закон, 99/11  – др. 
закон, 6/20  – др. закон, 35/21  – др. закон и 129/21  – др. закон) и 
члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси 

ОД Л У К У
о утврђивању Цркве Успења Богородице у Вукони за 

споменик културе

1. Црква Успења Богородице у Вукони, са покретним ства-
рима у њој којe су од посебног културног и историјског значаја 
утврђује се за споменик културе.

2. Црква Успења Богородице у Вукони, са покретним ствари-
ма у њој које су од посебног културног и историјског значаја ( у да-
љем тексту: споменик културе), налази се на територији општине 
Уб, у селу Вукона, на к. п. број 59, КО Вукона, у приватној својини.

Споменик културе саграђен је 1905. године према пројекту чу-
веног српског архитекте Светозара Ивачковића. Својим складним 
димензија и блоковитошћу маса, доминира узвишицом изнад пута 
који спаја Уб и Шабац. Споменик културе је подигнут по концеп-
цији издуженог слободног крста са куполом на средини. Место на 
коме ће бити подигнут нови храм одређено је 1883. године, али је 
недостатак новца одложио његову градњу све до 1902. године, када 
је зидање поверено Николи Вујићу, предузимачу из Ваљева. По 
спољној обради маса и композиционом складу, споменик културе 
сродан је Ивачковићевој цркви Св. Кузме и Дамјана у Расници, с 
тим што је споменик културе добио веће димензије због припрате 
и источног травеја у наосу. Споменик културе имао је полихромне 
фасаде у наизменичним редовима окер и помпејско-црвене боје, али 
су оне накнадном новијом интервенцијом замењене белом, тако-
званом прсканом фасадом. Попут решења које примењује на сво-
јим малим сеоским црквама, Ивачковић је на овом храму пројек-
товао само један  – западни портал, који је истакнут довратницима 
и архитравом са лунетом, у којој је изведена мозаичка композиција 
храмовне славе. Декоративна обрада сведена је на најмању могућу 
меру, тако да је монолитност фасада оживљена издуженим, уским 
прозорима лучно засведених оквира и торњићима који као заврше-
ци пиластара фланкирају бочне фасаде. На источној фасади иска-
зују се три тространо обликоване целине, апсиде и ниша проско-
мидије и ђаконикона. Прозорски камени оквири немају декорацију, 
сем бифора на којима су капители стубића једноставно украшени. 
Градација кровних површина остварена је од нижих угаоних про-
стора, преко забатних зидова истурених кракова крста, до витке 
осмостране куполе која доминира грађевином. На врху забатних 
зидова су камени крстови, на завршецима пиластара-торњића по-
стављени су транспарентни крстови од метала и на куполи метални 
јабука и крст. Споменик културе покривен је бакарним лимом. Уну-
трашњост му је веома светла, пространа и прегледна, са широким 
зидним површинама. Светлост допире кроз уске прозоре распоре-
ђене на припрати лево и десно од улаза, на северној и јужној стра-
ни наоса су по два уска дуга прозора и бифора, а на осмостраном 
тамбуру је осам издужених прозорских отвора. У олтарском про-
стору је пет прозора од којих је три на апсиди и по један изнад ниша 
протезиса и ђаконикона. Средишњи део наоса заузимају четири ма-
сивна камена стуба, на које је преко пандантифа ослоњена купола, 
док је на источни пар стубаца квадратног пресека ослоњена дрвена 
иконостасна преграда. Конструктивни носећи елементи међусобно 
су повезани луковима и полуобличастим сводовима. У југозапад-
ном углу храма узидана је камена крстионица. На једноставном др-
веном иконостасу су у четири појаса распоређене иконе неједнаке 
уметничке вредности и из различитих временских периода. Царске 
двери, иконостасни крст и два елипсаста медаљона са Богородицом 
и Јованом Богословом потичу из 1835. године и припадали су ико-
ностасу старе цркве брвнаре. Обновљене су 1907. године о чему 
сведочи натпис на царским дверима, док су северне и јужне двери 
приложене 1924. године. У наосу се на пиластрима северно и јужно 
налазе иконе Исуса Христоса, Богородице са Христом, Св. Николе 
и Св. Јована. Потичу из прве половине XIX века и све су урађене 
темпером на дрвету уз употребу злата. Минуциозност и вештина 

у обради тканине и инкарната указују на рад чувеног иконописца 
Алексија Лазовића или неког из његовог сликарског круга. На ча-
сној трпези и амвону су натписи који указују да су приложени спо-
менику културе 1907. године. У припрати десно изнад пролаза који 
води ка некадашњој палионици свећа, је црна мермерна плоча са 
натписом о настанку споменика културе, док су лево камене спи-
ралне степенице које воде на галерију. Живопис у цркви урадио је 
1992. године украјински сликар Б. Цикопа који се потписао на за-
падном зиду наоса, испод иконе Св. Алимпија Столпника. 

У заштићеној околини споменика културе, у подножју пади-
не, на заравани где је била порта старе цркве брвнаре налази се 
неколико надгробних споменика из прве половине XI X века који 
нису археолошки истраживани. 

Споменик културе саграђен је према пројекту чувеног срп-
ског архитекте Светозара Ивачковића. Својом конструкцијом и 
складно обрађеним фасадама он обједињује кључне елементе не-
овизантизма сведочећи о архитектонским стремљењима крајем 
XIX века и оживљавању српског националног стила. 

3. Заштићена околина споменика културе обухвата к. п. бр. 
59, 60, 61, 62 и 73, КО Вукона, у приватној својини  – власник Срп-
ска православна црква. 

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

јера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, 
свих конструктивних и декоративних елемената, стилских каракте-
ристика, оригиналних материјала и функционалних карактеристика;

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

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

4) вођење електро и ТТ водова подземним путем;
5) забрана постављања прикључних кутија, ормара и споља-

шњих клима јединица на фасадама споменика културе;
6) инсталирати громобранске уређаје и уређаје за заштиту од 

пожара;
7) коришћење споменика културе као репрезентативног 

објекта у складу са његовом наменом и садржајем.
5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине спо-

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

објеката који би својом наменом, волуменом, висином и обликом 
могли да угрозе или деградирају споменик културе и његову за-
штићену околину;

2) забрана градње објеката који нису у функцији споменика 
културе;

3) забрана постављања ваздушних, електро и ТТ водова пре-
ко заштићених парцела, њихово вођење извршити подземним ка-
налима, уз обавезно враћање терена у првобитно стање;

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

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

6) забрањује се вађење камених споменика у старој црквеној 
порти;

7) забрана одлагања и складиштења штетних материјала и 
стварање депонија; 

8) обезбеђивање одговарајуће декоративне расвете према 
условима надлежне службе заштите споменика културе;

9) партерно и комунално уређење, хортикултурно опремање, 
неговање декоративне флоре и редовно одржавање простора за-
штићене околине у функцији споменика културе.

6. Списак покретних ствари од посебног културног и исто-
ријског значаја чини саставни део ове одлуке и чува се у Цркви 
Успења Богородице у Вукони.

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

05 број 633-11207/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима 
(„Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11  – др. закон, 99/11  – др. 
закон, 6/20  – др. закон, 35/21  – др. закон и 129/21  – др. закон) и 
члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси 

ОД Л У К У

о утврђивању Цркве Преноса моштију Светог Оца 
Николаја у Врелу за споменик културе

1. Црква Преноса моштију Светог Оца Николаја у Врелу, са 
покретним стварима у њој које су од посебног културног и исто-
ријског значаја, утврђује се за споменик културе.

2. Црква Преноса моштију Светог Оца Николаја у Врелу, са 
покретним стварима у њој које су од посебног културног и исто-
ријског значаја (у даљем тексту: споменик културе), налази се на 
територији општине Уб, у селу Врело, у приватној својини, на к. п. 
број 2159, КО Врело, у приватној својини.

Споменик културе налази се у селу Врелу, северозападно 
од Уба, у непосредној близини пута који спаја Уб, Бањане и Ша-
бац. Споменик културе је од 1846. до 1848. године саградио Тодор 
Тодоровић, најпознатији неимар који је радио на простору севе-
розападне Србије. Подигнут је на месту старе, друге по реду цр-
кве  – брвнаре настале крајем XVIII века, о чему сведочи метални 
крст северно од храма. Мада је жеља парохијана била да њихова 
нова црква буде по угледу на ону у Ужицу, у Врелу је саграђена 
црква стилски блиска Саборној цркви у Београду. Споменик кул-
туре урађен је у барокно-класицистичком духу као једнобродна 
грађевина која има полукружну олтарску апсиду у ширини брода 
на истоку, предолтарски простор проширен певницама и звоник 
који се издиже на западу изнад мале, крстасто засведене припрате. 
Западно прочеље наглашено је средишњим ризалитом омеђеним 
пиластрима са коринтским капителима и бочно, у два реда по-
стављеним плитким полукружним нишама. Изнад главног улаза 
је ниша са мозаичком иконом заштитника храма, Св. Николе. У 
кровној зони се издваја зидана атика и забат изнад кога је торањ са 
звоником на коме су правоугаони прозори затворени жалузинама. 
Бочне фасаде украшавају пиластри који се протежу од сокла до 
поткровног венца, а између њих се налазе истоветни, лучно засве-
дени прозори. Поред главног улаза на западном прочељу постоје 
још два портала са сверене и јужне стране. По један прозорски 
отвор налази се на певницама и апсиди. Кров је двоводан прекри-
вен бибер црепом, на звонику је бакарни лим, а спољни зидови 
имају белу прскану фасаду. У унутрашњости доминира дрвени 
иконостас из 1889. године који је урадио познати српски сликар 
Лазар Крџалић. У три зоне распоређене су иконе уоквирене позла-
ћеном дуборезном декорацијом са стилизованим биљним мотиви-
ма, листовима акантуса, розетама и гирландама. Иконостас пред-
ставља једну од најзначајнијих уметничких целина које је створио 
сликар Лазар Крџалић. Он је био ангажован да уради целокупо 
украшавање споменика културе, али се од тог његовог рада очу-
вао још архијерејски и краљевски трон уз јужни зид наоса, који је 
стилски усклађен са иконостасом. Иконе на њему урадио је 1921. 
године руски сликар Роман Курдељ. Споменик културе су 1993. 
године живописали сликари Владимир Сикара и Јуриј Матиц из 
Украјине. На северном зиду наоса постављене су спомен плоче са 
именима бораца десет тамнавских села који су погинули у рато-
вима од 1912. до 1920. године. У припрати лево од улазних врата 
су камене спиралне степенице које воде на галерију  – направљене 
од надгробних споменика узетих из старе порте, на којима су још 
увек видљиви делови епитафа. У звонику се налази звоно из старе 
цркве брвнаре изливено 1835. године у Пешти у ливници Josipha 
Hornungina. У споменику културе се чува златоткана плаштаница 
која је награђена на светској изложби у Паризу и 40-ак богослу-
жбених књига из XVIII и XIX века, међу којима се издваја Пролог 
приложен цркви 1795. године. У јужном делу црквене порте нала-
зи се девет надгробних споменика из XIX и XX века, а у североза-
падном делу порте су две липе засађење почетком XIX века. 

Споменик културе саградио је Тодор Тодоровић, најпозна-
тији неимар који је радио у северозападној Србији средином XIX 
века. Настао по угледу на сакрални архитектонски узор из пре-
стоничког Београда, врелачки храм сведочи о томе како се мења-
ло традиционално градитељско наслеђе доминантно у западним 
крајевима Кнежевине Србије. Посебну споменичку вредност има 
иконостас који својим ликовним решењима и пластичним украсом 
представља једно од најбољих остварења сликара Лазара Крџали-
ћа. У унутрашњости је остварен хармоничан однос конструктив-
них и декоративних елемената, због чега, уз покретна добра које 
баштини, споменик културе представља вредну уметничку и кул-
турно историјску целину. 

3. Заштићена околина споменика културе обухвата к. п. број 
2159, 2160, 2161 и 2162, КО Врело, у приватној својини  – власни-
штво Српске православне цркве. 

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

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

2) постојећи иконостас и старе иконе на њему не могу се за-
менити новим;

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

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

5) забрањују се земљани радови и вађење камених споменика 
у црквеној порти;

6) вођење електро и ТТ водова подземним путем;
7) забрана постављања прикључних кутија, ормара и споља-

шњих клима јединица на фасадама споменика културе;
8) инсталирање громобранских уређаја и уређаја за заштиту 

од пожара;
9) коришћење споменика културе као репрезентативног 

објекта у складу са његовом наменом и садржајем.
5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине спо-

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

објеката који би својом наменом, волуменом, висином и обликом 
могли да угрозе или деградирају споменик културе и његову за-
штићену околину;

2) изградња инфраструктуре дозвољава се само уз претходно 
обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне пре-
зентације налаза;

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

4) забрана постављања ваздушних, електро и ТТ водова пре-
ко заштићених парцела, њихово вођење извршити подземним ка-
налима, уз обавезно враћање терена у првобитно стање;

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

6) подизање или уклањање појединачних стабала може се 
обавити само уз услове и надзор надлежне службе заштите;

7) забрана складиштења штетних материјала и стварање де-
понија; 

8) обезбеђивање одговарајуће декоративне расвете објекта 
према условима надлежне службе заштите споменика културе;

9) партерно и комунално уређење, хортикултурно опремање, 
неговање декоративне флоре и редовно одржавање простора за-
штићене околине у функцији споменика културе.

6. Списак покретних ствари од посебног културног и исто-
ријског значаја чини саставни део ове одлуке и чува се у 
Цркви Преноса моштију Светог Оца Николаја у Врелу.

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

05 број 633-11190/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима 

(„Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11  – др. закон, 99/11  – др. 
закон, 6/20  – др. закон, 35/21  – др. закон и 129/21  – др. закон) и 
члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси 

ОД Л У К У

о утврђивању Цркве Блажене деве Марије у Земуну за 
споменик културе

1. Црква Блажене деве Марије у Земуну са покретним ства-
рима у њој које су од посебног културног и историјског значаја, 
утврђује се за споменик културе.

2. Црква Блажене деве Марије у Земуну, са покретним ства-
рима у њој које су од посебног културног и историјског значаја (у 
даљем тексту: споменик културе), налази се на територији општи-
не Земун, у Београду, на Великом тргу, у  својини Римо-католичке 
црквене Општине, на  катастарској парцели број 952, КО Земун.

Камен темељац за  споменик културе положен је 1785. годи-
не, а 1794. године је стављен под кров. Следеће године је подигнут 
звоник и освећена црква. Обновљена је 1817. године, а темељно  
рестаурирана средином XIX века, када је добила ново кубе зво-
ника. Споменик културе је једнобродна грађевина са полуоблича-
стим сводом, апсидом и сакристијом на источној страни и  зво-
ником изнад западног улаза. Обликован је у стилу класицизма са 
елементима барока. Представља сведочанство вишеконфесионал-
ног састава земунског становништва. 

Најстарији земунски трг на којем се налази  споменик кул-
туре,  настао је плански, у време интензивније изградње Доњег 
града, према замисли врховног комунитетског инспектора Таде-
уса Естерајхера. Споменик културе има културно-историјске и 
архитектонско-урбанистичке вредности у контексту београдског 
споменичког наслеђа. Представља маркантно обележје и значајну 
споменичку вредност просторне културно-историјске целине Ста-
ро језгро Земуна која је проглашена  за културно добро од вели-
ког значаја за Републику Србију („Службени гласник СРС”, број 
14/79).

3. Заштићена околина споменика културе обухвата грунтовну 
парцелу  к.п. број 952,  КО Земун, у црквеној својини.

4. Утврђују се следеће мере заштите споменика културе:
1) очување изгледа спољашње архитектуре и ентеријера, хо-

ризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба крова, свих 
конструктивних и декоративних елемената, оригиналних матери-
јала, стилских и функционалних карактеристика; 

2) забрана  доградње и надградње споменика културе;
3) забрана радова који могу угрозити статичку стабилност 

споменика културе;
4) ажурно праћење стања и одржавање конструктивно-ста-

тичког система, кровног покривача, свих фасада, ентеријера и 
исправности инсталација у споменику културе; 

5) забрана радова који могу угрозиту статичку стабилност 
споменика културе;

6) забрана постављања прикључних кутија, ормара и рас-
хладних уређаја на фасадама споменика културе;

7) постављање уређаја за заштиту од пожара;
8) уређење дворишта  – порте.
5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине спо-

меника културе:
1) забрана градње објеката или постављања објеката трајног 

или привременог карактера који својом наменом, габаритом, волу-
меном и обликом могу угрозити или деградирати споменик култу-
ре и његову заштићену околину;

2) забрана ненаменског коришћења унутрашњег дворишта;
3) урбанистичко и комунално коришћење уличног простора 

испред споменика културе као јавног простора.
6. Списак покретних ствари од посебног културног и исто-

ријског значаја чини саставни део ове одлуке  и  чува се  у Цркви 
Блажене деве Марије у Земуну.

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

05 број 633-11197/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5049
На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима 

(„Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11  – др. закон, 99/11  – др. 
закон, 6/20  – др. закон, 35/21  – др. закон и 129/21  – др. закон) и 
члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

ОД Л У К У

о утврђивању Евангелистичко Хришћанске цркве А.В. 
у Врбасу за споменик културе

1. Евангелистичко Хришћанскa црквa А.В. у Врбасу утврђује 
се за споменик културе.

2. Евангелистичко Хришћанска црква А.В. у Врбасу (у да-
љем тексту: споменик културе) налази се на територији општине 
Врбас, у Врбасу, у улици Маршала Тита 82, у својини Евангели-
стичко Хришћанске цркве А.В. у Србији, на к. п. бр. 6301, КО Вр-
бас  – град.

Изградња споменика културе је започета 1816, а коначно је 
довршена 1820. године. Изведена је као једнобродна грађевина са 
главним порталом орјентисаним ка североистоку изнад кога се уз-
диже високи звоник. Основа цркве је издељена на четири травеја 
са полукружном апсидом на југозападној страни.

Чеоном фасадом доминира масивни ризалит над којим се на-
лази звоник. Главни портал је фланкиран полустубовима. Изнад 
портала се налази широка трифора испод које је изведен лучно 
истурени балистрадни низ. Висока сокла је обрађена у форми псе-
удорустике. Од декоративних елемената на овој фасади срећу се 
још вегетабилни мотиви и какрактеристичан класицистички мо-
тив вазе. Венац који је дели нижу зону ризалита од зоне звоника, 
дубоко је истурен и богато профилисан. На самом звонику су све 
четири фасаде декорисане удвојеним пиластрима, а капа звоника 
је изведена у духу традиције барокних цркава, али са видљивим 
класицистичким утицајем и опшивена је лимом.Бочне фасаде су 
такође веома занимљиво решене. На њима се налазе масивни пи-
ластри између којих су лучно засведени сегменти са прозорским 
отворима и бочним улазима.

Црква поседује стилске карактеристике класицизма што је 
типично за објекте подигнуте у првим деценијама 19. века.

3. Заштићена околина споменика културе обухвата к.п. бр. 
6299 и 10901, КО Врбас  – град.

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

ријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба 
крова, свих конструктивних и декоративних елемената, оригинал-
них материјала, функционалних карактеристика и оригиналних 
натписа;

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

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

4) утврђују се техничко-заштитне мере које подразумевају 
низ радњи које се могу изводити према условима надлежног заво-
да за заштиту споменика културе;

 – одржавање кровне конструкције; 
 – заменити дотрајали покривач капе звоника новим поцинко-

ваним лимом;
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 – заменити дотрајали кровни покривач над бродом и апсидом 

новим бибер црепом традиционал, у слогу густо покривање одно-
сно бакарним лимом; 

 – на цркви поставити громобранску инсталацију;
 – сви дрвени делови конструкције морају бити заштићени 

средством противпожарне заштите;
 – обезбедити средства за гашење почетних пожара (бурад са 

водом, кофе, сандуци са песком, ватрогасни ручни апарати и сл. );
 – кров редовно одржавати и контролисано отварати и затва-

рати отворе на крову;
 – обити дотрајали малтер са фасада и извести ново малте-

рисање са обновом целокупне малтерске пластике и орнамената у 
свему према оригиналном изгледу;

 – санирати зидове од капиларне влаге санационим малтером;
 – у случају потребе израдити нова врата и прозоре од квали-

тетне боровине у свему према аутентичном изгледу старе стола-
рије;

5) изградња инфраструктуре дозвољава се само уз претход-
но обезбеђење археолошких ископавања и адекватне презентације 
налаза;

6) осликавање спољних и унтрашњих зидова културног до-
бра може се вршити само уз надзор надлежног завода за заштиту 
споменика културе.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине спо-
меника културе:

1) ограничење и забрана извођења грађевинских радова на 
промени терена и распореду објеката на заштићеној парцели, без 
услова надлежног завода;

2) забрана изградње нових објеката који својом архитекту-
ром, габаритом и висином угрожавају споменик културе; 

3) забрана изградње нових објеката који нису у функцији 
споменика културе;

4) сви земљани радови на изградњи инфраструктуре дозво-
љавају се само уз претходно обезбеђење заштитних археолошких 
ископавања и адекватне презентације налаза;

5) забрана складиштења штетних материјала и стварања де-
понија;

6) порту око цркве уредити према условима службе за зашти-
ту природе. 

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

05 број 633-11194/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5050
На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима 

(„Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11  – др. закон, 99/11  – др. 
закон, 6/20  – др. закон, 35/21  – др. закон и 129/21  – др. закон) и 
члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

о утврђивању Цркве Вазнесења Господњег у Цветуљи 
за споменик културе

1. Црква Вазнесења Господњег у Цветуљи сa покрeтним 
ствaримa у њој коje су од посебног културног и историjског 
знaчaja, утврђуjе сe зa спомeник културe.

2. Црква Вазнесења Господњег у Цветуљи са покретним 
стварима у њој које су од посебног културног и историјског знача-
ја (у даљем тексту: споменик културе), налази се на територији оп-
штине Крупањ, у селу Цветуља, на к.п. број 1002/2, КО Цветуља, у 
својини црквене општине Цветуља.

Споменик културе је подигнут на месту на коме се све до 
1884. године налазила црква-брвнара. Саграђен је као једнобродна 
грађевина триконхалне структуре са куполом која се издиже изнад 
солеје, петостраном апсидом на истоку, правоугаоним певничким 
ризалитима на северној и јужној страни и припратом на западу 
и одвојеним звоником у духу српско-византијског стила. Фасад-
но платно рашчлањено је лезенама повезаним слепим аркадама 
испод којих се налазе прозорски отвори и портали. На западној 
фасади је плитак ризалит фланкиран пиластрима који су надви-
шени архитравом а бочно од улаза су постављене плитке нише. 
Пиластри спојени луцима формирају четири травеја у унутра-
шњости наоса. У олтару су у нишама уз северни и јужни зид ол-
тарске апсиде смештени проскомидија и ђаконикона а у средини је 
продубљена ниша архијерејског престола. Часна трпеза са прило-
жничким натписом је од камена и постављена је на један стуб. Ол-
тарски простор одељен је од наоса класицистичким иконостасом, 
који доминира ентеријером и чине га иконе, које је уљем на лиму 
насликао непознати мајстор вешто спојивши елементе барокног 
илузионизма и класицизма. 

У порти у западном делу је звоник са звоном, које су паро-
хијани приложили за спомен родољубима погинулим у ратовима 
1912 –1915. године. У североисточном делу порте налази се 19 
споменика значајних људи из села Цветуља. Са југоисточне стра-
не споменика културе подигнута је чесма на чију су квадратну 
основу уграђене спомен-плоче погинулих у Другом светском рату. 
Црква Вазнесења Господњег у Цветуљи уобличена је у складу са 
богослужбеном праксом и потребама верника према моделу који 
је развијан у Краљевини Србији у ХIХ веку.

Спомeник културe je с обзиром нa своје културно-историјске 
и градитељске вредности од посeбног културног и историjског 
знaчaja. 

3. Заштићена околина споменика културе обухвата к.п. број 
1002/1, 1005 и 1006 КО Цветуља. 

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

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

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

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

4) израда фасаде и осликавање споменика културе дозвољава 
се само према условима и уз надзор надлежног завода за заштиту 
споменика културе;

5) замена кровног покривача дозвољава се само према усло-
вима и уз надзор надлежног завода за заштиту споменика културе;

6) вођење електро и ТТ водова подземним путем;
7) забрана постављања прикључних кутија, ормара и споља-

шњих клима јединица на фасадама споменика културе;
8) инсталирање громобранских уређаја и уређаја за заштиту 

од пожара;
9) коришћење споменика културе као репрезентативног 

објекта у складу са његовом наменом и садржајем;
10) очување надгробних споменика и спомен чесме у порти 

као саставног дела споменика културе.
5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине спо-

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

објеката који би својом наменом, волуменом, висином и обликом 
могли да угрозе или деградирају споменик културе и његову за-
штићену околину;

2) изградња инфраструктуре дозвољава се само уз претходно 
обезбеђење заштитних археолошких ископавања и адекватне пре-
зентације налаза;

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

4) забрана постављања ваздушних, електро и ТТ водова пре-
ко заштићених парцела, њихово вођење извршити подземним ка-
налима, уз обавезно враћање терена у првобитно стање;

5) забрана складиштења штетних материјала и стварање де-
понија; 
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6) партерно и комунално уређење, хортикултурно опремање, 
неговање декоративне флоре и редовно одржавање простора за-
штићене околине у функцији споменика културе.

6. Списaк покрeтних ствари од посeбног културног и исто-
риjског знaчaja чини сaстaвни дeо овe одлукe и чува се у цркви 
Вазнесења Господњег у Цветуљи.

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

05 број 633-11188/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5051
На основу члана 47. став 1. Закона о културним добрима 

(„Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11  – др. закон, 99/11  – др. 
закон, 6/20  – др. закон, 35/21  – др. закон и 129/21  – др. закон) и 
члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

ОД Л У К У

о утврђивању Гркокатоличке цркве у Куцури за 
споменик културе

1. Гркокатоличка црква у Куцури са покретним стварима у 
њој које су од посебног културног и историјског значаја утврђује 
се за споменик културе.

2. Гркокатоличка црква у Куцури са покретним стварима у 
њој које су од посебног културног и историјског значаја (у даљем 
тексту: споменик културе) налази се на територији општине Вр-
бас, у Куцури, у улици Маршала Тита 68, носилац права на објек-
ту је Гркокатоличка парохија Успеније Пресвете Богородице, Ку-
цура, на к.п. бр. 510 КО Куцура. 

Споменик културе је саграђен 1792. године. То је монуме-
натлна једнобродна грађевина са високим звоником на западној 
страни који се издиже изнад крова. На источној страни је нешто 
ужи апсидални део правоугаоне основе. Певнички простори спо-
ља нису назначени. Бочни зидови су ојачани са по четири масивна 
контрафора између којих су високо постављени прозори. Олтар-
ски источни прозор је зазидан. 

Између два средња контрафора је ниски портик на северној 
и јужној страни. У новије време је на јужној страни дограђена 
сакристија. Црква је једноставне архитектуре, без израженије де-
коративне пластике осим на звонику и забату који имају барокне 
одлике. Забат на крајевима има геометризиране волуте. Доњи део 
звоника, а изнад кровног венца цркве, има на средини правоугао-
но удубљење, у угловима мале розете, у средини окулус са окви-
ром од малтерске пластике. У горњем делу звоника налази се по-
лукружно завршен прозор оивичен плитким оквиром.

Унутрашњост цркве је засведена, састоји се из наоса, олтар-
ског простора одвојеног иконостасом и хора на западној страни. 
Хор носи зид са три аркаде, а испред овог зида је новији хор који 
почива на гвозденим јонским стубовима.

Иконостас је рад Арсе Теодоровића, једног најзначајнијих 
сликара српског порекла у раздобљу класицизма. Насликан је 
1813. године. Tронови су настали 1870. године и осликао их је Јо-
ван Клајић.

Објекат је подигнут у класицистичком стилу, са барокним 
утицајима који су видљиви на звонику цркве.

3. Заштићена околина споменика културе обухвата катастар-
ске парцеле бр. 511 и 497/1 КО Куцура.

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

ријера, хоризонталног и вертикалног габарита, облика и нагиба 
крова, свих конструктивних и декоративних елемената, оригинал-
них материјала, функционалних карактеристика и оригиналних 
натписа;

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

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

4) утврђују се техничко-заштитне мере које подразумевају 
низ радњи које се могу изводити према условима надлежног заво-
да за заштиту споменика културе:

 – извршити замену трулих делова кровне конструкције над 
бродом цркве и на капи звоника новом грађом,

 – заменити дотрајали покривач капе звоника новим поцинко-
ваним лимом,

 – заменити дотрајали кровни покривач над бродом и апсидом 
новим бибер црепом традиционал, у слогу густо покривање, 

 – на цркви поставити громобранску инсталацију,
 – сви дрвени делови конструкције морају бити заштићени 

средством противпожарне заштите,
 – обезбедити средства за гашење почетних пожара (бурад са 

водом, кофе, сандуци са песком, ватрогасни ручни апарати),
 – кров редовно одржавати и контролисано отварати и затва-

рати отворе на крову,
 – обити дотрајали малтер са фасада и извести ново малте-

рисање са обновом целокупне малтерске пластике и орнамената у 
свему према оригиналном изгледу,

 – санирати зидове од капиларне влаге санационим малтером,
 – израдити нова врата и прозоре од квалитетне боровине у 

свему према аутентичном изгледу старе столарије,
5) изградња инфраструктуре дозвољава се само уз претход-

но обезбеђење археолошких ископавања и адекватне презентације 
налаза,

6) пројектовање, надзор и извођење радова на реконструкци-
ји културног добра и на рестаурацији зидних слика,иконостаса и 
присутног мобилијара могу обављати само установе заштите,

7) осликавање спољних и унтрашњих зидова културног до-
бра може се вршити само уз надзор надлежног завода за заштиту 
споменика културе.

5. Утврђују се следеће мере заштите заштићене околине спо-
меника културе:

1) ограничење и забрана извођења грађевинских радова на 
промени терена и и распореду објеката на заштићеној парцели, без 
услова надлежног завода;

2) забрана изградње нових објеката који својом архитекту-
ром, габаритом и висином угрожавају споменик културе; 

3) забрана изградње нових објеката који нису у функцији 
споменика културе;

4) сви земљани радови на изградњи инфраструктуре дозво-
љавају се само уз претходно обезбеђење заштитних археолошких 
ископавања и адекватне презентације налаза;

5) забрана складиштења штетних материјала и стварања де-
понија;

6) порту око цркве уредити према условима службе за зашти-
ту природе. 

6. Списак покретних ствари од посебног културног и исто-
ријског значаја чини саставни део ове одлуке и чува се у Гркокато-
личкој цркви у Куцури. 

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

05 број 633-11200/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 4. став 4. Уредбе о привременој мери огра-
ничавања цене гаса и надокнади разлике у цени природног гаса 
набављеног из увоза или произведеног у Републици Србији у слу-
чају поремећаја на тржишту природног гаса („Службени гласник 
РС”, број 83/22) и члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05 − исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12 − УС, 72/12, 7/14 − УС, 44/14 и 30/18 − др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У 

о измени Одлуке о образовању Комисије за 
евидентирање и одобравање средстава за надокнаду 

разлике у цени гаса

1. У Одлуци о образовању Комисије за евидентирање и одо-
бравање средстава за надокнаду разлике у цени гаса („Службени 
гласник РС”, број 107/22), у тачки 3. алинеја прва, речи: „Раша 
Којчић, вршилац дужности помоћника министра рударства и енер-
гетике”, замењују се речима: „Вељко Ковачевић, Министарство 
рударства и енергетике”.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-11230/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5053
На основу члана 12. став 1. Закона о инспекцијском надзо-

ру („Службени гласник РС”, бр. 36/15, 44/18  – др. закон и 95/18), 
члана 62. Закона о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 
79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. закон и 47/18) и члана 43. 
став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

ОД Л У К У

о образовању Координационе комисије

1. За усклађивање, односно координацију инспекцијског над-
зора у Републици Србији образује се Координациона комисија.

2. Поред послова утврђених законом, којима се обезбеђује 
вршење обухватнијег и делотворнијег инспекцијског надзора и из-
бегавање преклапања и непотребног понављања надзора, задаци 
Координационе комисије су:

1) да разматра и даје мишљење на предлоге планова и изве-
штаја инспекцијских надзора, које достављају инспекције;

2) да омогућава ефикаснију комуникацију грађана и привре-
де са инспекцијама;

3) да објављује на својој интернет страници информације о 
свим носиоцима послова инспекцијског надзора, а нарочито по-
датке о њиховим надлежностима, адресама, телефонима и адреса-
ма електронске поште, као и о њиховим руководиоцима.

3. Координациону комисију чини председник, заменик пред-
седника и 24 члана.

Председник Координационе комисије је министар надлежан 
за послове државне управе, а заменик председника је државни се-
кретар у министарству надлежном за послове државне управе. 

Председник Координационе комисије руководи њеним ра-
дом, усклађује рад чланова, сазива и води седнице Координационе 
комисије. 

Председника Координационе комисије за време његове од-
сутности или спречености замењује заменик председника Коорди-
национе комисије.

Чланове Координационе комисије чине представници мини-
старстава и посебних организација која имају утврђене надлежно-
сти у области инспекцијског надзора.

Члана Координационе комисије за време његове одсутности 
или спречености замењује заменик члана.

4. За председника Координационе комисије именује се:
 – др Александар Мартиновић, министар државне управе и 

локалне самоуправе.
5. За заменика председника Координационе комисије именује се:
 – Маја Мачужић Пузић, државни секретар у Министарству 

државне управе и локалне самоуправе.
6. За чланове Координационе комисије именују се:
1) Ненад Шаркоћевић, директор  – главни управни инспектор, 

Управни инспекторат, Министарство државне управе и локалне 
самоуправе,

2) Саша Стевановић, државни секретар, Министарство фи-
нансија,

3) Љубинка Максимовић, координатор, Сектор за контролу 
Пореске управе, Министарство финансија,

4) Јелица Трнинић Шишовић, начелник Одељења за норма-
тивне, правне и студијско-аналитичке послове, Сектор за привред-
на друштва и привредне регистре, Министарство привреде,

5) Душанка Голубовић, државни секретар, Министарство по-
љопривреде, шумарства и водопривреде,

6) Небојша Милосављевић, директор Управе за заштиту 
биља, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,

7) Дејан Фурјановић, в.д. помоћника министра, Министар-
ство заштите животне средине,

8) Иван Дивац, в.д. помоћника министра за инспекцијски 
надзор, Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструк-
туре,

9) др Иван Јанковић, в.д. помоћника министра, Сектор за гео-
логију и рударство, Министарство рударства и енергетике,

10) Александар Адамовић, в.д. помоћника министра, Мини-
старство унутрашње и спољне трговине,

11) Ненад Јоцић, начелник Управе за превентивну заштиту, 
Министарство унутрашњих послова,

12) Јелена Јашовић, заменик начелника Управе за управљање 
ризиком, Министарство унутрашњих послова,

13) Слађана Јагодић, Сектор за електронске комуникације и 
поштански саобраћај, Министарство информисања и телекомуни-
кација,

14) Јасмина Јовановић, помоћник министра, Сектор за ин-
спекцијске послове, Министарство просвете,

15) др Горан Стаменковић, в.д. помоћника министра, Мини-
старство здравља,

16) Милан Цветков, в.д. помоћника министра, Министарство 
за бригу о породици и демографију,

17) Дарко Удовичић, помоћник министра, Министарство 
спорта,

18) Tамара Шевић, самостални саветник у Групи за инспек-
цијске послове, Министарство културе,

19) Дуња Ђенић, в.д. помоћника министра, Сектор туристич-
ке инспекције, Министарство туризма и омладине,

20) Далибор Бабић, шеф Одсека за инспекцијски надзор, Ре-
публички геодетски завод,

21) Југослав Стојиљковић, Канцеларија за информационе 
технологије и електронску управу,

22) Горан Јовичић, помоћник директора, Директорат цивил-
ног ваздухопловства,

23) Владимир Јањић, помоћник директора, Директорат за ра-
дијациону и нуклеарну сигурност и безбедност Србије,

24) Теодора Јаковљевић, начелник Одељења за подршку Ко-
ординационој комисији за инспекцијски надзор, Министарство 
државне управе и локалне самоуправе.

7. За заменикe чланова Координационе комисије именују се:
1) Весна Богићевић, в.д. помоћника директора, Управни ин-

спекторат, Министарство државне управе и локалне самоуправе,
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2) Ана Тешић, помоћник министра, Сектор за буџетску ин-
спекцију, Министарство финансија,

3) Снежана Лојаничић, начелник у Сектору за контролу По-
реске управе, Министарство финансија,

4) Славица Нинковић, руководилац Групе за унапређење по-
словног окружења МСПП и развој задруга, Министарство привреде,

5) доц. др Милош Петровић, в.д. директора Управе за ветери-
ну, Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде,

6) Ненад Милојевић, начелник фитосанитарне инспекције у 
Управи за заштиту биља, Министарство пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде,

7) Велисав Пејатовић, начелник Одељења за поверене посло-
ве, Министарство заштите животне средине,

8) Бобан Вујић, начелник инспекције за друмски саобраћај, 
Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре,

9) Урош Ђурђевић, начелник Одељења за инспекцију опреме 
под притиском, Министарство рударства и енергетике,

10) Весна Ристић, начелник Одељења за обуку и извештава-
ње, Министарство унутрашње и спољне трговине,

11) Раде Милошевић, помоћник начелника Управе за превен-
тивну заштиту, Министарство унутрашњих послова,

12) Соња Радојковић, помоћник начелника Управе за упра-
вљање ризиком, Министарство унутрашњих послова,

13) Марија Поповић, Сектор за информационо друштво и ин-
формациону безбедност, Министарство информисања и телекому-
никација,

14) Гордана Радовановић, руководилац Групе за правне, ана-
литичке и информатичке послове, Министарство просвете,

15) Татјана Дрљевић, виши саветник при Одељењу здрастве-
не инспекције, Министарство здравља,

16) Маја Илић, начелник Одељења за студијско-аналитичке 
послове и надзор, Инспекторат за рад, Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања,

17) Миодраг Андрић, самостални саветник за инспекцијске 
послове у спорту - инспектор, Министарство спорта,

18) Предраг Благојевић, виши саветник у Секретаријату, Ми-
нистарство културе,

19) Сњежана Вигњевић, начелник Одељења туристичке ин-
спекције Београд, Министарство туризма и омладине,

20) Небојша Ненадовић, инспектор Одсека за инспекцијски 
надзор, Републички геодетски завод,

21) Драгана Живковић Јовановић, Канцеларија за информа-
ционе технологије и електронску управу,

22) Жарко Катанчевић, Сектор за ваздушну пловидбу, аеро-
дроме и обезбеђивање у ваздухопловству, начелник Одељења, Ди-
ректорат цивилног ваздухопловства,

23) Александра Јањић, инспектор за радијациону и нуклеар-
ну сигурност и безбедност, Директорат за радијациону и нуклеар-
ну сигурност и безбедност Србије,

24) Бранислава Ђилас, Одељење за подршку Координационој 
комисији за инспекцијски надзор, Министарство државне управе 
и локалне самоуправе.

8. Координациона комисија доноси Пословник о свом раду, 
којим се ближе уређују питања од значаја за њен рад.

9. Координациона комисија подноси Влади годишњи изве-
штај о раду најкасније до 31. јануара текуће године за претходну 
годину, као и ванредне извештаје по потреби. Извештаји се обја-
вљују на интернет страници. 

10. Ступањем на снагу ове одлуке престаје да важи Одлука 
о образовању Координационе комисије („Службени гласник РС”, 
бр. 30/21, 51/21 и 102/21).

11. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана обја-
вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-10934/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5054
На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

ОД Л У К У 

о образовању Међуресорне радне групе за праћење 
реализације пројеката „Пресељење Историјског 

музеја Србије у објекат Главне железничке станице у 
Београду”, „Пресељење Музеја Николе Тесле у објекат 

термоелектране – Снага и светлост” и „Национална 
концертна дворана у Београду” (радни назив) 

1. Образује се Међуресорна радна група за праћење реали-
зације пројеката „Пресељење Историјског музеја Србије у објекат 
Главне железничке станице у Београду”, „Пресељење Музеја Ни-
коле Тесле у објекат Термоелектране  – Снага и светлост” и „На-
ционална концертна дворана у Београду” (радни назив) (у даљем 
тексту: Радна група).

2. Задатак Радне групе је да прати и усмерава све активности 
у циљу несметане реализације пројеката „Пресељење Историјског 
музеја Србије у објекат Главне железничке станице у Београду”, 
„Пресељење Музеја Николе Тесле у објекат Термоелектране  – 
Снага и светлост” и „Национална концертна дворана у Београду” 
(радни назив), предлаже мере за отклањање потенцијалних пре-
прека које могу утицати на динамику реализације, као и да даје 
предлоге, мишљења и стручна образложења у вези са њиховом 
реализацијом.

3. У Радну групу именују се:
председник:
 – Ана Брнабић, председник Владе;
заменик председника и члан:
 – Маја Гојковић, потпредседник Владе и министар културе;
чланови:
1) Бранко Ружић, министар просвете;
2) Горан Весић, министар грађевинарства, саобраћаја и ин-

фраструктуре;
3) Јелена Беговић, министар науке, технолошког развоја и 

иновација; 
4) Марко Благојевић, министар за јавна улагања;
5) Александар Шапић, градоначелник, град Београд;
6) Јован Воркапић, директор Републичке дирекције за имови-

ну Републике Србије;
7) Борко Драшковић, директор Републичког геодетског завода;
8) Дубравка Ђукановић, директор Републичког завода за за-

штиту споменика културе;
9) Оливера Вучковић, директор Завода за заштиту споменика 

културе града Београда;
10) Душица Бојић, директор Историјског музеја Србије;
11) Дарко Крстић, в.д. директора Београдске филхармоније;
12) Ивона Јевтић, директор Музеја Николе Тесле; 
13) Марко Стојчић, главни урбаниста града Београда;
14) Данило Јеринић, координатор за дозволе, Београд на 

води.
4. У раду Радне групе могу, по позиву председника, односно 

заменика председника и члана из тачке 3. подтачка 12. ове одлуке, 
учествовати стручњаци из различитих области као и представници 
других органа, када се расправља о темама из њиховог делокруга.

5. Радна група подноси извештај о свом раду Влади сваких 
90 дана.

6. Радна група се образује за период до окончања задатка из 
тачке 2. ове одлуке.

7. Стручну и административно –техничку потпору Радној 
групи пружа Министарство културе.

8. Даном ступања на снагу ове одлуке престаје да важи Одлу-
ка о образовању Међуресорне радне групе за праћење реализације 
пројекта „Пресељење Историјског музеја Србије у објекат Главне 
железничке станице у Београду” („Службени гласник РС”, број 
38/21), Одлука о образовању Међуресорне радне групе за праћење 
реализације пројекта „Пресељење Музеја Николе Тесле у објекат 
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Термоелектране  – Снага и светлост” („Службени гласник РС”, 
број 11/21) и Одлука о образовању Радне групе за праћење реали-
зације пројекта „Национална концертна дворана у Београду” (Рад-
ни назив) („Службени гласник РС”, број 11/21).

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

05 број 02-11151/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

5055
На основу члана 33. ст. 2. и 3. Закона о Влади („Службени 

гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

о измени Одлуке о образовању Међуресорне радне 
групе за реформу јавних финансија ради остваривања 

циљева „зелене агендеˮ

1. У Одлуци о образовању Међуресорне радне групе за 
реформу јавних финансија ради остваривања циљева „зелене 
агендеˮ („Службени гласник РС”, број 69/22), тачка 3. мења се и 
гласи:

„3. У Радну групу именују се: 
1) за председника, Дарко Комненић, помоћник министра фи-

нансија, Сектор буџета; 
2) за заменика председника, Сандра Докић, државни секре-

тар у Министарству заштите животне средине; 
3) за чланове: 
 – Милеса Марјановић, начелник Одељења буџета, Сектор бу-

џета, у Министарству финансија;
 – Јована Јоксимовић, вршилац дужности помоћника мини-

стра рударства и енергетике, Сектор за међународну сарадњу и 
европске интеграције; 

 – Душан Радоњић, вршилац дужности помоћника министра 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре, Сектор за стамбе-
ну и архитектонску политику, комуналне делатности и енергетску 
ефикасност;

 – Ведрана Илић, вршилац дужности помоћника министра по-
љопривреде, шумарства и водопривреде, Сектор за међународну 
сарадњу и европске интеграције;

 – Драгана Дејановић, вршилац дужности помоћника дирек-
тора Управе за јавни дуг  – Сектор за задуживање Републике Срби-
је у Министарству финансија;

 – Марија Орос Јанковић, виши саветник у Сектору за плани-
рање, програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и 
развојној помоћи, у Министарству за европске интеграције;

 – Јелена Симовић, саветник у Тиму за инфраструктуру, ру-
дарство и енергетику, Јединица за имплементацију стратешких 
пројеката, у Кабинету председника Владе;

 – Сања Амановић, шеф Одсека за координацију послова ме-
ђународне сарадње у Сектору за међународну сарадњу и европске 
интеграције, у Министарству финансија;

 – Тамара Босиљ, руководилац Групе за оцену и праћење ка-
питалних пројеката у Сектору за праћење фискалних ризика, у 
Министарству финансија;

4) за заменике чланова:
 – Вељко Стаменковић, вршилац дужности секретара Мини-

старства рударства и енергетике;
 – Наталија Луковић, начелник Одељења за управљање про-

јектима у Министарству рударства и енергетике;
 – Татјана Паулица, вршилац дужности помоћника директора 

Управе за јавни дуг у Министарству финансија;

5) за секретара Радне групе именује се Марија Филиповић, 
виши саветник у Групи за израду прописа везаних за извршење 
буџета у Сектору буџета, у Министарству финансија;

6) за заменика секретара Радне групе именује се Тамара Босиљ, 
руководилац Групе за оцену и праћење капиталних пројеката у Сек-
тору за праћење фискалних ризика, у Министарству финансија.”.

2. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од дана објављи-
вања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-11164/2022-01
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5056
На основу члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гла-

сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), члана 62. Зако-
на о државној управи („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 
95/10, 99/14, 30/18  – др. закон и 47/18) и члана 25. став 1. Уредбе 
о начелима за унутрашње уређење и систематизацију радних ме-
ста у министарствима, посебним организацијама и службама Вла-
де („Службени гласник РС”, бр. 81/07  – пречишћен текст, 69/08, 
98/12, 87/13, 2/19 и 24/21),

Влада доноси

ОД Л У К У

о образовању Кooрдинaциoнoг тeлa зa сузбиjaње сивe 
eкoнoмиje

1. Образује се Кooрдинaциoнo тeло зa сузбиjaње сивe 
eкoнoмиje (у даљем тексту: Координационо тело).

2. Задатак Координационог тела је да координира рад органа 
државне управе и усмерава активности које се односе на припре-
му, имплементацију и ревизију Програма за сузбијање сиве еко-
номије, са пратећим акционим планом (у даљем тексту: Програм), 
као и извештавање о спроведеним активностима.

3. У Координационо тело именују се:
1) за председника, Синиша Мали, потпредседник Владе и 

министар финансија;
2) за заменика председника, Томислав Момировић, министар 

унутрашње и спољне трговине;
3) за чланове:
 – Раде Баста, министар привреде,
 – Хусеин Мемић, министар туризма и омладине,
 – Александар Мартиновић, министар државне управе и ло-

калне самоуправе,
 – Никола Селаковић, министар за рад, запошљавање, борачка 

и социјална питања,
 – Маја Поповић, министар правде,
 – Горан Весић, министар грађевинарства, саобраћаја и ин-

фраструктуре,
 – Јелена Танасковић, министар пољопривреде, шумарства и 

водопривреде.
За секретара Координационог тела именује се Ана Јовић, са-

ветник у Кабинету потпредседника Владе и министра финансија.
У раду Координационог тела могу да учествују, по позиву, 

стручњаци из различитих области, као и представници других ор-
гана, када се расправља о темама из њиховог делокруга.

4. Координационо тело о свом раду извештава Владу на сва-
ких 90 дана.

Извештавање се врши и пружањем, односно достављањем 
потребних података и информација имплементационој групи за 
спровођење Акционог плана за спровођење Програма рада Владе 
(АПСПВ).

Извештавање у смислу става 2. ове тачке је задатак овлашће-
ног представника Министарства финансија, који је одређен овом 
одлуком.
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5. Образује се Стручна група Координационог тела (у даљем 
тексту: Стручна група), са задатком да пружи стручну подршку 
Координационом телу у припреми Програма са пратећим акцио-
ним планом, да прати и координира спровођење мера и активно-
сти из тог акционог плана, да пружа техничку и стручну подршку 
у припреми ревизије тих докумената јавних политика ако се за 
тим током имплементације укаже потреба, као и да припрема из-
вештаје Координационог тела из тачке 4. став 1. ове одлуке.

6. Смернице за рад Стручној групи даје Координационо тело.
7. У раду Стручне групе могу да учествују стручњаци из ра-

зличитих области, представници удружења, привреде као и пред-
ставници других органа.

8. У Стручну групу именују се:
1) за координатора, Марко Данон, шеф Јединице за конку-

рентност, Национална алијанса за локални економски развој (у 
даљем тексту: НАЛЕД);

2) за чланове:
 – Милош Поповић, шеф Кабинета председника Владе,
 – Марта Арсовска Томовска, саветник у Кабинету председ-

ника Владе,
 – Саша Гегић, саветник у Кабинету министра правде,
 – Маја Мачужић Пузић, државни секретар у Министарству 

државне управе и локалне самоуправе,
 – Теодора Јаковљевић, начелник Одељења за подршку Коор-

динационој комисији за инспекцијски надзор, Министарство др-
жавне управе и локалне самоуправе,

 – Бојана Тошић, директор Републичког секретаријата за јавне 
политике,

 – Снежана Богдановић, шеф Одсека за нормативне и студиј-
ско-аналитичке послове у области рада, Сектор за рад и запошља-
вање, Министарство за рад, запошљавање, борачка и социјална 
питања, 

 – Маја Илић, начелник Одељења за студијско-аналитичке по-
слове и надзор, Инспекторат за рад, Министарство за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања, 

 – Александар Адамовић, вршилац дужности помоћника мини-
стра унутрашње и спољне трговине  – Сектор тржишне инспекције,

 – Сузана Митровић, кoординатор у Сектору за порескоправ-
не послове и координацију Пореске управе,

 – Иван Рибaћ, стручни консултант директора, Управа царина, 
 – Иван Брандић, помоћник начелника Управе криминали-

стичке полиције, Министарство унутрашњих послова,
 – Душан Гавриловић, помоћник директора Републичког заво-

да за статистику  – Сектор националних рачуна, цена и пољопри-
вреде, 

 – Славиша Антић, помоћник директора Канцеларијe за ин-
формационе технологије и електронску управу  – Сектор за прав-
не, кадровске и административне послове,

 – Вук Влаховић, Безбедносно-информативна агенција,
 – др Драган Демировић, помоћник министра финансија  – 

Сектор за фискални систем,
 – Верица Игњатовић, помоћник министра финансија  – Сек-

тор за међународну сарадњу и европске интеграције,
 – Огњен Богдановић, начелник Одељења за обезбеђење ква-

литета прописа и анализу ефеката, Републички секретаријата за 
јавне политике,

 – Јелица Трнинић Шишовић, начелник Одељења за норма-
тивне, правне и студијско-аналитичке послове у Сектору за при-
вредна друштва и привредне регистре, Министарствo привреде,

 – Никола Алтипармаков, члан Фискалног савета,
 – Јелена Бојовић, стратешкиња за програмски развој, НА-

ЛЕД,
 – Милица Стефановић, директорка за комуникације и развој, 

НАЛЕД,
 – Душан Васиљевић, директор за конкурентност и инвести-

ције, НАЛЕД,
 – Зоран Даљевић, председник Савеза за фер конкуренцију, 

НАЛЕД,
 – Александра Лазаревић, начелник Одељења за аналитичке 

и стручно-оперативне послове, Сектор за грађевински и урбани-
стички инспекцијски надзор у Секретаријату за инспекцију, над-
зор и комуникацију града Београда,

 – Снежана Маџаревић, заменик генералног директора Дирек-
ције за законодавно-правне послове Народне банке Србије,

 – Aнастасија Васиљевић, саветник у Сектору за платни си-
стем Народне банке Србије,

 – чланови Савеза за фер конкуренцију.
9. Административно-техничку подршку раду Координацио-

ног тела пружа министарство надлежно за послове финансија.
10. Стручну и административно-техничку подршку раду 

Стручне групе пружа Министарство финансија и НАЛЕД.
11. За известиоца из тачке 4. став 3. ове одлуке одређује се 

Ана Јовић, саветник у Кабинету потпредседника Владе и мини-
стра финансија.

12. Чланови Координационог тела и Стручне групе немају 
право на накнаду за рад у Координационом телу и Стручној групи.

13. Ступањем на снагу ове Одлуке престаје да важи Одлука 
о образовању Кooрдинaциoнoг тeлa зa сузбиjaње сивe eкoнoмиje 
(„Службени гласник РС”, број 6/21).

14. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављива-
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-10850/2022-1
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5057
На основу члана 23. став 1. Закона о спољним пословима 

(„Службени гласник РС”, бр. 116/07, 126/07  – исправка и 41/09) 
и члана 43. став 1. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

ОД Л У К У

о отварању Конзулата Републике Србије у Куала 
Лумпуру, Малезија

1. Отвара се Конзулат Републике Србије у Малезији, са поча-
сним конзулом на челу, са седиштем у Куала Лумпуру и конзулар-
ним подручјем које обухвата територију Малезије.

2. Министарство спољних послова предузеће потребне мере 
за спровођење ове одлуке.

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

05 број 02-11235/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5058
На основу члана 21. став 1. Закона о спољним пословима 

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

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу почасног конзула Републике Србије у 
Куала Лумпуру, Малезија

1. Поставља се Дато Зулкифли Амин (Dato' Zulkifli Amin) за 
почасног конзула Републике Србије у Малезији, са седиштем у 
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Куала Лумпуру и са конзуларним подручјем које обухвата терито-
рију Малезије.

2. Министарство спољних послова предузеће потребне мере 
за спровођење овог решења.

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

05 број 119-11237/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5059
На основу члана 24. став 4. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гла-
сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу државног секретара у Министарству 
просвете

I
Поставља се проф. др Ивица Радовић за државног секретара 

у Министарству просвете.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11272/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5060
На основу члана 24. став 4. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гла-
сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу државног секретара у Министарству 
заштите животне средине

I
Поставља се Ивана Хаџи Стошић за државног секретара у 

Министарству заштите животне средине.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11296/2022
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5061
На основу члана 24. став 4. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гла-
сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу државног секретара у Министарству 
државне управе и локалне самоуправе

I
Поставља се Сретен Селаковић за државног секретара у Ми-

нистарству државне управе и локалне самоуправе.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11297/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5062
На основу члана 79. ст. 1. и 2. Закона о државним службени-

цима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05 
 – исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 
95/18 и 157/20), а у вези са чланом 25. став 3. Закона о државној 
управи („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 
30/18  – др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о престанку рада на положају помоћника министра 
одбране

I
Утврђује се да Катарини Томашевић престаје рад на положају 

помоћника министра одбране  – Сектор за људске ресурсе, због сту-
пања на функцију у државном органу  – 29. децембра 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11227/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5063
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
одбране

I
Поставља се Синиша Радовић за вршиоца дужности помоћни-

ка министра одбране  – Сектор за људске ресурсе, на шест месеци.
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II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11225/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5064
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
пољопривреде, шумарства и водопривреде

I
Поставља се Ведрана Илић за вршиоца дужности помоћни-

ка министра пољопривреде, шумарства и водопривреде  – Сектор 
за међународну сарадњу и европске интеграције од 10. децембра 
2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10100/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5065
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
заштите животне средине

I
Поставља се Дејан Фурјановић за вршиоца дужности по-

моћника министра заштите животне средине ‒ Сектор за надзор и 
превентивно деловање у животној средини од 24. децембра 2022. 
године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10663/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5066
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

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

I
Поставља се Татјана Миленковић за вршиоца дужности по-

моћника министра за рад, запошљавање, борачка и социјална пи-
тања  – Сектор за борачко-инвалидску заштиту, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10350/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5067
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
унутрашњих послова

I
Поставља се Лука Чаушић за вршиоца дужности помоћника 

министра унутрашњих послова  – начелника Сектора за ванредне 
ситуације од 1. децембра 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10901/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.
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5068

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
информисања и телекомуникација

I
Поставља се Катарина Томашевић за вршиоца дужности по-

моћника министра информисања и телекомуникација ‒ Сектор за 
електронске комуникације и поштански саобраћај од 30. децембра 
2022. године, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11149/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5069
На основу члана 26. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС,  44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу вршиоца дужности секретара 
Министарства одбране

I
Разрешава се Милица Ћатић дужности вршиоца дужности 

секретара Министарства одбране, на лични захтев.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11226/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5070
На основу члана 26. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности секретара 
Министарства одбране

I
Поставља се Небојша Николић за вршиоца дужности секре-

тара Министарства одбране, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-11229/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5071
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

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

I
Поставља се Драгана Дејановић за вршиоца дужности по-

моћника директора Управе за јавни дуг  – Сектор за задуживање 
Републике Србије у Министарству финансија од 21. децембра 
2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10460/2022
У Београду, 29. децембра 2022. годинe

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.
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5072
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС,  44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе за сарадњу с дијаспором и Србима у региону у 

Министарству спољних послова

I
Поставља се Николина Милатовић Поповић за вршиоца ду-

жности помоћника директора Управе за сарадњу с дијаспором и 
Србима у региону у Министарству спољних послова од 25. новем-
бра 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-9626/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5073
На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу вршиоца дужности помоћника комесара 
Комесаријата за избеглице и миграције

I
Разрешава се Иван Гергинов дужности вршиоца дужности 

помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције  – 
Сектор за прихват, збрињавање, реадмисију и трајна решења.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-9800/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5074
На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу вршиоца дужности помоћника комесара 
Комесаријата за избеглице и миграције

I
Разрешава се Данијела Недић дужности вршиоца дужности 

помоћника комесара Комесаријата за избеглице и миграције  – 
Сектор за опште, правне, кадровске и административне послове.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-9802/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5075
На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара 
Комесаријата за избеглице и миграције

I
Поставља се Душица Поповић за вршиоца дужности помоћ-

ника комесара Комесаријата за избеглице и миграције  – Сектор за 
прихват, збрињавање, реадмисију и трајна решења, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-9604/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.
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5076

На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника комесара 
Комесаријата за избеглице и миграције

I
Поставља се Ана Шупица за вршиоца дужности помоћника 

комесара Комесаријата за избеглице и миграције  – Сектор за опште, 
правне, кадровске и административне послове, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-9607/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5077
На основу члана 37. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу вршиоца дужности помоћника директора 
Републичке дирекције за имовину Републике Србије

I
Разрешава се Ирена Марковић дужности вршиоца дужности 

помоћника директора Републичке дирекције за имовину Републи-
ке Србије  – Сектор за грађевинско земљиште, због постављења на 
положај помоћника директора Републичке дирекције за имовину 
Републике Србије  – Сектор за грађевинско земљиште.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10498/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5078
На основу члана 33. и члана 34. став 1. Закона о државним 

службеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправ-
ка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20), члана 37. став 3. Закона о државној управи 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – 
др. закон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу на положај помоћника директора 
Републичке дирекције за имовину Републике Србије

I
Поставља се Ирена Марковић на положај помоћника дирек-

тора Републичке дирекције за имовину Републике Србије  – Сектор 
за грађевинско земљиште, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10504/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5079
На основу члана 3. Уредбе о Канцеларији Националног са-

вета за координацију сарадње са Руском Федерацијом и Народ-
ном Републиком Кином („Службени гласник РС”, број 49/17), 
члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – 
исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 43. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности директора 
Канцеларије Националног савета за координацију 

сарадње са Руском Федерацијом и Народном 
Републиком Кином

I
Поставља се Недељко Тењовић за вршиоца дужности дирек-

тора Канцеларије Националног савета за координацију сарадње са 
Руском Федерацијом и Народном Републиком Кином од 27. децем-
бра 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10697/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.
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5080
На основу члана 7. став 1. Уредбе о Управи за заједничке 

послове републичких органа („Службени гласник РСˮ, бр. 63/13, 
73/17  – др. пропис и 76/17), члана 67а Закона о државним слу-
жбеницима („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 
83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 
94/17, 95/18 и 157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службе-
ни гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 
68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 

Управе за заједничке послове републичких органа

I
Поставља се Владан Јовановић за вршиоца дужности помоћ-

ника директора Управе за заједничке послове републичких органа 
 – Сектор за информатичку подршку од 12. децембра 2022. године, 
на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-10039/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5081
На основу члана 56. став 2. Закона о ученичком и студент-

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

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о престанку дужности директора Дома ученика средњих 

школа „Патријарх Павле” у Београду

I
Саши Роквићу престаје дужност директора Дома ученика 

средњих школа „Патријарх Павле” у Београду. 

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-10190/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5082
На основу члана 54. став 2. Закона о ученичком и студент-

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

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о именовању директора Дома ученика средњих школа 

„Патријарх Павле” у Београду 

I
Именује се Саша Роквић за директора Дома ученика средњих 

школа „Патријарх Павле” у Београду.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србијеˮ.

24 број 119-10187/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5083
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18  – др. закон, 67/19 
и 6/20  – др. закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21  – 
др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси  

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу чланова Савета Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду

I
Разрешавају се дужности члана Савета Факултета за специ-

јалну едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду, пред-
ставници оснивача:

1. проф. др Ненад Путник,
2. доц. др Драгана Чворовић,
3. Радослав Вујовић, 
4. др Жељко Нинчић,
5. Томаш Зековић, 
6. проф. др Елизабета Ристановић,
7. Сенка Тишма,
8. др Гордана Степић.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србијеˮ.

24 број 119-10244/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5084
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18  – др. закон, 67/19 
и 6/20  – др. закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21  – 
др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси  

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању чланова Савета Факултета за специјалну 
едукацију и рехабилитацију Универзитета у Београду

I
У Савет Факултета за специјалну едукацију и рехабилитаци-

ју Универзитета у Београду именују се за чланове, представници 
оснивача:

1) проф. др сц. мед. Дарко Здравковић,
2) проф. др Миодраг Аћимовић,
3) др Mарина Видојевић,
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4) др Јасмина Милошевић,
5) др Мирјана Лукић,
6) др Звонимир Ивановић,
7) др Ивана Радовановић,
8) др Гордана Степић.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србијеˮ.
24 број 119-10246/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5085
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18  – др. закон, 67/19 
и 6/20  – др. закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21  – 
др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси  

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу чланова Савета Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

I
Разрешавају се дужности члана Савета Медицинског факул-

тета Универзитета у Београду, представници оснивача:
1. прим. др Горан Каљевић,
2. прим. др Душан Јовановић,
3. др сци. Наташа Петровић, 
4. др сци. Предраг Савић,
5. доц. др Александар Стефоски, 
6. др сци. Горан Чолаковић,
7. доц. др Ивана Баралић,
8. проф. др Сања Миленковић.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-10252/2022

У Београду, 29. децембра 2022. годинe
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5086
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18  – др. закон, 67/19 
и 6/20  – др. закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21  – 
др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси  

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању чланова Савета Медицинског факултета 
Универзитета у Београду

I
У Савет Медицинског факултета Универзитета у Београду 

именују се за чланове, представници оснивача:
1) Гордана Баста дипл. правник,
2) др Василије Коругић,
3) др Радмила Илић,

4) др сци. Игор Димитријев,
5) др сци. Предраг Савић,
6) др Сузана Матковић,
7) доц. др Александар Стефоски,
8) др Горан Чолаковић.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-10258/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5087
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18  – др. закон, 67/19 
и 6/20  – др. закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21  – 
др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси  

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу члана Савета Академије струковних 
студија Београд

I
Разрешава се др Обрен Дрљевић дужности члана Савета 

Академије струковних студија Београд, представник оснивача. 

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-10256/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5088
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 73/18, 27/18  – др. закон, 67/19 
и 6/20  – др. закони, 11/21  – аутентично тумачење, 67/21 и 67/21  – 
др. закон) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси  

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању члана Савета Академије струковних 
студија Београд

I
Именује се доц. др Марија Здравковић за члана Савета Ака-

демије струковних студија Београд, представник оснивача.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-10254/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.
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5089
На основу члана 42. став 7. Закона о култури („Службени гла-

сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка и 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 6. став 3. Закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште” 
(„Службени гласник РС”, број 15/20) и члана 43. став 2. Закона 
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – 
др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу вршиоца дужности председника и 
вршилаца дужности чланова Управног одбора 

Меморијалног центра „Старо сајмиште”

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Меморијалног 

центра „Старо сајмиште”:
1. Миомир Ђорђевић, вршилац дужности председника, 
2. др Милован Писари, вршилац дужности члана, 
3. др Милан Кољанин, вршилац дужности члана,
4. Далибир Накић, вршилац дужности члана,
5. Дејан Ристић, вршилац дужности члана,
6. Мирјана Илић, вршилац дужности члана,
7. Асја Драча Мунтеан, вршилац дужности члана.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-9945/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5090
На основу члана 42. став 7. Закона о култури („Службени гла-

сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 6. став 3. Закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште” 
(„Службени гласник РС”, број 15/20) и члана 43. став 2. Закона 
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – 
др. пропис),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању председника и чланова Управног одбора 
Меморијалног центра „Старо сајмиште”

I
У Управни одбор Меморијалног центра „Старо сајмиште” 

именују се:
1. за председника:
 – Миомир Ђорђевић, државни секретар у Министарству за 

рад, запошљавање, борачка и социјална питања;
2. за чланове:
1) др Милован Писари, директор Центра за примењену исто-

рију Београд,
2) др Вера Меворах, научни сарадник, Институт за филозо-

фију и друштвену теорију Универзитета у Београду,
3) Далибор Накић, председник Савета Националног савета 

ромске  националне  мањине,
4) Дејан Ристић, директор Музеја жртава геноцида;
5) Мирјана Илић, руководилац Одељења за реконструкцију, 

адаптацију, конзервацију и одржавање непокретног културног до-
бра, Меморијални центар „Старо сајмиште”,

6) Асја Драча Мунтеан, извршни директор, Меморијални 
центар „Старо сајмиште”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-9947/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5091
На основу члана 46. став 6. Закона о култури („Службени гла-

сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка и 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 6. став 5. Закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште” 
(„Службени гласник РС”, број 15/20) и члана 43. став 2. Закона 
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – 
др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу вршиоца дужности председника и 
вршилаца дужности чланова Надзорног одбора 

Меморијалног центра „Старо сајмиште”

I
Разрешавају се дужности у Надзорном одбору Меморијалног 

центра „Старо сајмиште”:
1. Маријана Станковић, вршилац дужности председника, на 

лични захтев, 
2. Сандра Папо Фишер, вршилац дужности члана, 
3. Пава Чабриловски, вршилац дужности члана,
4. Зоран Вапа, вршилац дужности члана.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-9939/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5092
На основу члана 46. став 6. Закона о култури („Службени гла-

сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка и 6/20, 47/21 и 78/21), 
члана 6. став 5. Закона о Меморијалном центру „Старо сајмиште” 
(„Службени гласник РС”, број 15/20) и члана 43. став 2. Закона 
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – 
др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању председника и чланова Надзорног одбора 
Меморијалног центра „Старо сајмиште”

I
У Надзорни одбор Меморијалног центра „Старо сајмиште” 

именују се:
1. за председника:
 – Немања Старовић, историчар;
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2. за чланове:
1) Сандра Папо Фишер, председник Јеврејске општине Сом-

бор, 
2) Пава Чабриловски, председник Извршног одбора Нацио-

налног савета ромске националне мањине,
3) Зоран Вапа, дипломирани грађевински инжењер,
4) Ксенија Арандаренко, запослена у Меморијалном центру 

„Старо сајмиште”.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-9943/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5093
На основу члана 22. став 1. Пословника Владе („Службе-

ни гласник РС”, бр. 61/06  – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 
69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19  – др. пропис) и члана 43. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу председника, потпредседника и чланова 
Савета зa реформу јавне управе

I
Разрешавају се дужности у Савету за реформу јавне управе:
1. Марија Обрадовић, председник,
2. Синиша Мали, потпредседник,
3. Анђелка Атанасковић, члан,
4. Томислав Момировић, члан,
5. Татјана Матић, члан,
6. Маја Поповић, члан,
7. Гордана Чомић, члан,
8. Александар Вулин, члан,
9. Никола Селаковић, члан,
10. Јадранка Јоксимовић, члан,
11. Бранко Ружић, члан,
12. Златибор Лончар, члан,
13. Дарија Кисић Тепавчевић, члан,
14. Маја Гојковић, члан,
15. Вања Удовичић, члан,
16. Дејан Ђурђевић, члан,
17. Бојана Тошић, члан,
18. Новак Недић, члан,
19. проф. Михаило Јовановић, члан,
20. Александар Софић, члан,
21. Ђорђе Станичић, члан.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10101/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5094
На основу члана 22. став 1. Пословника Владе („Службе-

ни гласник РС”, бр. 61/06  – пречишћен текст, 69/08, 88/09, 33/10, 
69/10, 20/11, 37/11, 30/13, 76/14 и 8/19  – др. пропис) и члана 43. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању председника, потпредседника и чланова 
Савета зa реформу јавне управе

I
У Савет за реформу јавне управе именују се:
1) за председника:
 – др Александар Мартиновић, министар државне управе и 

локалне самоуправе;
2) за потпредседника:
 – Синиша Мали, потпредседник Владе и министар финансија;
3) за чланове:
(1) Ивица Дачић, с.р., Први потпредседник Владе, и мини-

стар спољних послова,
(2) Маја Гојковић, потпредседник Владе и министар културе,
(3) Раде Баста, министар привреде,
(4) Ирена Вујовић, министар заштите животне средине,
(5) Горан Весић, министар грађевинарства, саобраћаја и ин-

фраструктуре,
(6) Маја Поповић, министар правде,
(7) Томислав Жигманов, министар за људска и мањинска 

права и друштвени дијалог,
(8) Братислав Гашић, министар унутрашњих послова,
(9) проф. др Тања Мишчевић, министар за европске интегра-

ције,
(10) Бранко Ружић, министар просвете,
(11) проф. др Даница Грујичић, министар здравља,
(12) Никола Селаковић, министар за рад, запошљавање, бо-

рачка и социјална питања,
(13) Зоран Гајић, министар спорта,
(14) др Јелена Беговић, министар науке, технолошког развоја 

и иновација,
(15) Хусеин Мемић, министар туризма и омладине,
(16) проф. др Михаило Јовановић, министар информисања и 

телекомуникација,
(17) проф. др Дејан Ђурђевић, директор Републичког секре-

таријата за законодавство,
(18) Бојана Тошић, директор Републичког секретаријата за 

јавне политике,
(19) Новак Недић, Генерални секретар Владе,
(20) Милан Латиновић, вршилац дужности директора Канце-

ларије за информационе технологије и електронску управу,
(21) Александар Софић, покрајински секретар за регионални 

развој, међурегионалну сарадњу и локалну самоуправу, Аутоном-
на покрајина Војводина,

(22) Никола Тарбук, генерални секретар Сталне конференци-
ја градова и општина.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10112/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.
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5095
На основу тачке 5. став 2. Одлуке о формирању Координаци-

је за вођење преговора о приступању Републике Србије Европској 
унији и Тима за подршку преговорима („Службени гласник РС”, 
бр. 41/21, 46/21 и 53/21) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању члана Тима за подршку преговорима

I
За члана Тима за подршку преговорима који је задужен за по-

слове у вези са усклађивањем законодавства са правним тековина-
ма Европске уније, именује се: 

 – Драгана Радојичић Филковић, начелник Одељења у Мини-
старству за европске интеграције.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10620/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5096
На основу члана 16. став 2. Закона о јавним агенцијама 

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

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу председника и чланова Управног одбора 
Агенције за безбедност саобраћаја

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Агенције за бе-

збедност саобраћаја:
1. Владимир Илић, председник,
2. Дејан Ковачевћ, члан,
3. Бојан Јоцић, члан,
4. Небојша Димић, члан,
5. Предраг Вулетић, члан.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10295/2021
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5097
На основу члана 16. став 2. Закона о јавним агенцијама 

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

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању председника и чланова Управног одбора 
Агенције за безбедност саобраћаја

I
У Управни одбор Агенције за безбедност саобраћаја именују се:
1. за председника:
 – проф. др Небојша Пантелић;
2. за чланове:
1) Славиша Лакићевић, дипл. правник,
2) Ивана Војводић, дипл. економиста,
3) др Лазар Живковић,
4) Немања Ђукић, дипл. менаџер.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10297/2021
У Београду, 29. децембра 2021. године   

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5098
На основу члана 42. став 7. Закона о култури („Службени гла-

сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) 
и члана 43. стaв 2. Зaконa о Влaди („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу председника и чланова Управног одбора 
Народног музеја у Београду

I
Разрешавају се дужности у Управном одбору Народног музе-

ја у Београду:
1. проф. др Дарко Танасковић, председник, 
2. др Игор Борозан, члан,
3. проф. др Јелена Тодоровић, члан,
4. др Даница Поповић, члан,
5. Андреј Старовић, члан.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10779/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године   

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.
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5099

На основу члана 42. став 7. Закона о култури („Службени гла-
сник РС”, бр. 72/09, 13/16, 30/16  – исправка, 6/20, 47/21 и 78/21) 
и члана 43. стaв 2. Зaконa о Влaди („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању председника и чланова Управног одбора 
Народног музеја у Београду

I
У Управни одбор Народног музеја у Београду именују се:
1) за председника:
 – проф. др Дарко Танасковић, редовни професор Филоло-

шког факултета Универзитета у Београду;  
2) за чланове:
(1) проф. др Игор Борозан, редовни професор Филозофског 

факултета Универзитета у Београду,
(2) проф. др Јелена Тодоровић, редовни професор и продекан 

за међународну сарадњу Факултета ликовних уметности Универ-
зитета уметности у Београду,

(3) др Даница Поповић, историчар уметности  – научни са-
ветник,

(4) Андреј Старовић, музејски саветник, Народни музеј у 
Београду.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10782/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5100
На основу члана 60. ст. 1. и 8. Закона о науци и истраживањи-

ма („Службени гласник РС”, број 49/19) и члана 43. став 2. Зако-
на о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18 
 – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу члана Управног одбора Института за 
политичке студије у Београду

I
Разрешава се др Зоран Милошевић дужности члана Управ-

ног одбора Института за политичке студије у Београду, на лични 
захтев.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10869/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5101
На основу тачке 2. Одлуке о оснивању Националног савета за 

сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица 
одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права 
почињена на територији бивше Југославије од 1991. године („Слу-
жбени гласник РС”, број 50/07) и члана 43. став 2. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу чланова и заменика чланова Националног 
савета за сарадњу са Међународним трибуналом за 

кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења 
међународног хуманитарног права почињена на 

територији бивше Југославије од 1991. године

I
Разрешавају се дужности у Националном савету за сарадњу 

са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица одговор-
них за тешка кршења међународног хуманитарног права почиње-
на на територији бивше Југославије од 1991. године:

1. Момчило Стевановић, члан,
2. Дејан Јовичић, заменик члана,
3. Ливија Павићевић, члан,
4. Никола Наумовски, заменик члана,
5. Милица Ћатић, члан,
6. Зоран Марковић, заменик члана,
7. Александар Гајић, члан,
8. Јелисавета Чолановић, заменик члана.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10962/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5102
На основу тачке 2. Одлуке о оснивању Националног савета за 

сарадњу са Међународним трибуналом за кривично гоњење лица 
одговорних за тешка кршења међународног хуманитарног права 
почињена на територији бивше Југославије од 1991. године („Слу-
жбени гласник РС”, број 50/07) и члана 43. став 2. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању чланова и заменика чланова Националног 
савета за сарадњу са Међународним трибуналом за 

кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења 
међународног хуманитарног права почињена на 

територији бивше Југославије од 1991. године

I
У Национални савет за сарадњу са Међународним трибуна-

лом за кривично гоњење лица одговорних за тешка кршења међу-
народног хуманитарног права почињена на територији бивше Југо-
славије од 1991. године именују се за чланове и заменике чланова:

1. Момчило Стевановић, начелник Службе за откривање рат-
них злочина у Министарству унутрашњих послова, члан,

 – Дејан Јовичић, шеф Одсека за сарадњу са домаћим и стра-
ним правосудним органима у Служби за откривање ратних злочи-
на у Министарству унутрашњих послова, заменик члана;
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2. Ливија Павићевић, државни секретар у Министарству 
правде, члан,

 – Магдалена Марковић, саветник у Министарству правде, за-
меник члана;

3. пуковник Драган Месаровић, начелник управе у Секрета-
ријату Министарства одбране, члан,

 – Биљана Бабић, начелник Одељења у Секретаријату Мини-
старства одбране, заменик члана;

4. Александар Гајић, главни правни саветник у Министар-
ству спољних послова, члан,

 – Владимир Цветковић, начелник Одељења за међународ-
но-правне послове у Министарству спољних послова, заменик члана.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-10988/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5103
На основу члана 24. став 4. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гла-
сник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу државног секретара у Министарству 
информисања и телекомуникација

I
Поставља се Милан Добријевић за државног секретара у Ми-

нистарству информисања и телекомуникација.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11152/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5104
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о разрешењу вршиоца дужности помоћника министра 
трговине, туризма и телекомуникација

I
Разрешава се Горан Ђурђевић дужности вршиоца дужности 

помоћника министра трговине, туризма и телекомуникација ‒ 
Сектор за електронске комуникације и поштански саобраћај, због 
преласка на другу дужност.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11148/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5105
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
информисања и телекомуникација

I
Поставља се Горан Ђурђевић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра информисања и телекомуникација ‒ Сектор за 
европске интеграције и управљање пројектима, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11153/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5106
На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
информисања и телекомуникација

I
Поставља се Милан Јосимов за вршиоца дужности помоћни-

ка министра информисања и телекомуникација ‒ Сектор за инфор-
мационо друштво и информациону безбедност, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-11150/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.
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5107

На основу члана 25. став 3. Закона о државној управи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
пољопривреде, шумарства и водопривреде

I
Поставља се Милица Неђић за вршиоца дужности помоћни-

ка министра пољопривреде, шумарства и водопривреде  – Сектор 
за правне и нормативне послове, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10858/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5108
На основу члана 30. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС,  44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

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

пољопривреде, шумарства и водопривреде

I
Констатује се да је Драгославу Милутиновићу престала ду-

жност вршиоца дужности помоћника директора Управе за аграрна 
плаћања  – Сектор за подстицаје у пољопривреди и руралном ра-
звоју у Министарству пољопривреде, шумарства и водопривреде, 
због протека времена на које је постављен  – 14. децембра 2022. 
године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10853/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5109
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

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

пољопривреде, шумарства и водопривреде

I
Поставља се Драгослав Милутиновић за вршиоца дужности 

помоћника директора Управе за аграрна плаћања  – Сектор за одо-
бравање пројеката у Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде од 15. децембра 2022. године, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10855/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.

5110
На основу члана 31. став 3. Закона о државној управи („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – др. за-
кон и 47/18), члана 67а Закона о државним службеницима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 
64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 
157/20) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

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

пољопривреде, шумарства и водопривреде

I
Поставља се Бојан Живковић за вршиоца дужности помоћ-

ника директора Управе за аграрна плаћања  – Сектор за економ-
ско-финансијске послове у Министарству пољопривреде, шумар-
ства и водопривреде од 19. децембра 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-10854/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе, 

Ивица Дачић, с.р.
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5111
На основу члана 42. Закона о јавним агенцијама („Службе-

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

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Годишњи програм рада 
Агенције за акредитацију здравствених установа 

Србије за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада Агенције за 

акредитацију здравствених установа Србије за 2022. годину, који 
је донео Управни одбор Агенције за акредитацију здравствених 
установа Србије на седници од 14. децембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 021-10780/2022-1

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

5112
На основу члана 42. Закона о јавним агенцијама („Службе-

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

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Одлуку о Финансијском 
плану Агенције за акредитацију здравствених установа 

Србије за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку о Финансијском плану Агенци-

је за акредитацију здравствених установа Србије за 2022. годину 
који је донео Управни одбор Агенције за акредитацију здравстве-
них установа Србије на седници од 14. децембра 2021. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 400-10783/2022-1

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

5113
На основу члана 23. Законa о акредитацији („Службени гла-

сник РС”, бр. 73/10 и 47/21), члана 16. став 1. тачка 5) Одлуке о из-
менама и допунама Oснивачког акта Aкредитационог тела Србије 
(„Службени гласник РС”, брoj 79/21) и члана 43. став 2. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Извештај о раду 
Акредитационог тела Србије за 2021. годину

I
Даје се сагласност на Извештај о раду Акредитационог тела 

Србије за 2021. годину, који је донео Управни одбор Акредитацио-
ног тела Србије на седници од 24. фебруара 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 021-11088/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

5114
На основу члана 13. став 2. Закона о Националној корпораци-

ји за осигурање стамбених кредита („Службени гласник РС”, број 
55/04) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Финансијски план 
Националне корпорације за осигурање стамбених 

кредита за 2023. годину

I
Даје се сагласност на Финансијски план Националне корпо-

рације за осигурање стамбених кредита за 2023. годину, који је до-
нео Управни одбор Националне корпорације за осигурање стамбе-
них кредита на седници од 2. новембра 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 400-11105/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

5115
На основу члана 57. став 3. Закона о враћању одузете имо-

вине и обештећењу („Службени гласник РСˮ, бр. 72/11, 108/13, 
142/14, 88/15  – УС, 95/18 и 153/20) и члана 43. став 2. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – 
др. закон), на предлог Министарства финансија,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Одлуку о усвајању Измена и 
допуна Финансијског плана Агенције за реституцију за 

2022. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку о усвајању Измена и допуна 

Финансијског плана Агенције за реституцију за 2022. годину, коју 
је донео Управни одбор Агенције за реституцију на седници одр-
жаној 23. децембра 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 400-10865/2022-1

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.
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 На основу члана 59. став 7, a у вези са чланом 74. став 1. 
Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм о изменама и 
допунама Програма пословања Акционарског друштва 
за управљање јавном железничком инфраструктуром 
„Инфраструктура железнице Србије”, Београд за 2022. 

годину

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

грама пословања Акционарског друштва за управљање јавном 
железничком инфраструктуром „Инфраструктура железнице Ср-
бије”, Београд за 2022. годину, који је донела Скупштина Акцио-
нарског друштва за управљање јавном железничком инфраструк-
туром „Инфраструктура железнице Србије”, Београд на седници 
од 8. децембра 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 023-11106/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5117
На основу члана 59. став 7, а у вези са чланом 74. став 1. 

Закона о јавним предузећима (,,Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади (,,Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Трогодишњи програм 
пословања Електродистрибуција Србије д.о.о. Београд  

за период 2023–2025. године

I
Даје се сагласност на Трогодишњи програм пословања Елек-

тродистрибуција Србије д.о.о. Београд за период 2023 –2025. годи-
не, који је донела Скупштина  Електродистрибуције Србије д.о.о. 
Београд, на седници од 27. децембра 2022. године.

II
Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 023-11022/2022-1
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5118
На основу члана 59. став 7, a у вези са чланом 74. став 1. 

Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 
88/19) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, 
бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Годишњи програм о 
изменама и допунама Годишњег програма пословања 

Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, 
Београд за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Годишњи програм о изменама и до-

пунама Годишњег програма пословања Акционарског друштва 
„Електромрежа Србије”, Београд за 2022. годину, који је донела 
Скупштина Акционарског друштва „Електромрежа Србије”, Бео-
град, на седници од 6. децембра 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 023-11113/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5119
На основу члана 59. став 7. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и члана 43. став 2. За-
кона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – 
др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Програм пословања  
Јавног предузећа „Скијалишта Србије” за период  

1. јануар – 31. децембар 2023. године 

I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа 

„Скијалишта Србије” за период 1. јануар  – 31. децембар 2023. го-
дине, који је донео Надзорни одбор Јавног предузећа „Скијалишта 
Србије” на седници од 23. децембра 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 023-11251/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.
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5120
На основу члана 14. став 2. Одлуке о изменама и допунама 

оснивачког акта Друштвеног предузећа Фелдспат рудници и фло-
тација ПО Бујановац („Службени гласник РС”, број 93/11) и чла-
на 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 
71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – 
УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси 
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Годишњи програм рада 
и финансијског пословања Р.П. ФЕЛДСПАТ ДОО 

БУЈАНОВАЦ за 2022. годину

I
Даје се сагласност на Годишњи програм рада и финансијског 

пословања Р.П. ФЕЛДСПАТ ДОО БУЈАНОВАЦ за 2022. годину, 
који је донела Скупштина Р.П. ФЕЛДСПАТ ДОО БУЈАНОВАЦ, на 
седници  од 4. јула 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”. 
05 број 023-11182/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

5121
На основу члана 16. став 3. Закона о буџету Републике Срби-

је за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22) 
и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 
55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 
7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на расподелу добити привредног 
друштва „Први партизан” а.д. Ужице за 2021. годину

I
Даје се сагласност на Одлуку о расподели добити привредног 

друштва „Први партизан” а.д. Ужице по Финансијским извештаји-
ма за 2021. годину, коју је донела Скупштина привредног друштва 
„Први партизан” а.д. Ужице, на седници од 29. јуна 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
05 број 41-10305/2022

У Београду, 29. децембра 2022. године
Влада

Први потпредседник Владе, 
Ивица Дачић, с.р.

5122
На основу члана 66. став 6. Закона о здравственом осигурању 

(„Службени гласник РС”, број 25/19) и члана 43. став 2. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси
Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Правилник о измени 
и допунама Правилника о Листи лекова који се 
прописују и издају на терет средстава обавезног 

здравственог осигурања

I
Даје се сагласност на Правилник о измени и допунама 

Правилника о Листи лекова који се прописују и издају на терет 

средстава обавезног здравственог осигурања који је донео Управ-
ни одбор Републичког фонда за здравствено осигурање на седни-
ци од 19. децембра 2022. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 110-11231/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5123
На основу чланa 8. став 2. Уредбе о организацији и начину 

обављања послова централизованих јавних набавки на републич-
ком нивоу („Службени гласник РС”, бр. 116/20 и 59/21) и члана 43. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о давању сагласности на Предлог годишњег плана 
централизованих јавних набавки за 2023. годину

I
Даје се сагласност на Предлог годишњег плана централизо-

ваних јавних набавки за 2023. годину, који је припремила Управа 
за заједничке послове републичких органа.

II
 Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 404-11228/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5124
На основу члана 162. став 1. тачка 6) Закона о спорту („Слу-

жбени гласник РС”, број 10/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон), 

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на кандидатуру Боксерског савеза Србије, 

са седиштем у Београду, Теразије 45/2/7, за организовање Европ-
ског првенства у боксу за сениоре и сениорке 2024, у Београду 
2024. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 661-11217/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.
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5125

На основу члана 162. став 1. тачка 6) Закона о спорту („Слу-
жбени гласник РС”, број 10/16) и члана 43. став 2. Закона о Влади 
(„Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 
16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Даје се сагласност на кандидатуру Теквондо асоцијације Ср-

бије, са седиштем у Београду, Булевар краља Александра 32, за 
организовање Европског првенства у теквондоу за кадете Београд 
2023, у Београду 2023. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 661-11220/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5126
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21  – др. закон 
и 138/22) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби-
је за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22), 
у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 2402 
 – Интервенцијска средства, Функција 160  – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001  – 
Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификаци-
ја 499  – Средства резерве, одобравају се Косовско-поморавском 
управном округу, средства у укупном износу од 11.621.000 динара 
ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за измире-
ње обавезе по основу пресуде Првог основног суда у Београду 12 
П1 број 42/20 од 28. октобра 2020. године и пресуде Апелационог 
суда у Београду Гж1 број 1440/22 од 3. јуна 2022. године.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 56  – Управни окрузи, Глава 56.29 
 – Косовско-поморавски управни округ, Програм 0606  – Подршка 
раду органа јавне управе, Функција 130  – Опште услуге, Програм-
ска активност 0038  – Стручни и оперативни послови Косовско-по-
моравског управног округа, апропријација економска класифика-
ција 483  – Новчане казне и пенали по решењу судова.

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

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

05 број 401-11304/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5127
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21  – др. закон 
и 138/22) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби-
је за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22), 
у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 2402 
 – Интервенцијска средства, функција 160  – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001  – 
Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 
499  – Средства резерве, одобравају се Генералном секретаријату 
Владе средства у укупном износу од 20.036.000 динара на име до-
тације Српском културном центру Скопље, ради помоћи при реа-
лизацији програма активности српских организација у Републици 
Северној Македонији.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 3  – Влада, Глава 3.9  – Гене-
рални секретаријат Владе, Програм 2102  – Подршка раду Владе, 
функција 110  – Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0008 
 – Стручни и оперативни послови Генералног секретаријата Владе, 
апропријација економска класификација 481  – Дотације невлади-
ним организацијама.

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

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

05 број 401-11306/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5128
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21  – др. закон 
и 138/22) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби-
је за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22), 
у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 2402 
 – Интервенцијска средства, функција 160  – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001  – 
Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 
499  – Средства резерве, одобравају се Судовима  – Управном суду, 
средства у укупном износу од 11.615.000 динара ради обезбеђива-
ња недостајућих средстава потребних за исплату плата, додатака и 
накнада запослених (зараде) и припадајућих социјалних доприно-
са у циљу спровођења законом утврђених надлежности у поступ-
ку заштите изборног права.
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2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 6  – Судови, Глава 6.2  – Управни 
суд, Програм 1603  – Рад судова, функција 330  – Судови, Пројекат 
7063  – Градски и локални избори, апропријација економска класи-
фикација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 10.000.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
1.615.000 динара.

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

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

05 број 401-11310/2022 
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5129
На основу члана 61. став 12. и члана 69. став 4. Закона о бу-

џетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. за-
кон, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21 
 – др. закон и 138/22) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени 
гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12 
 – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби-
је за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22), 
и то:

1) у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 
0901  – Обавезно пензијско и инвалидско осигурање, функција 090 
 – Социјална заштита некласификована на другом месту, Програм-
ска активност 0001  – Подршка за исплату недостајућих средстава 
за пензије, апропријација економска класификација 464  – Дотаци-
је организацијама за обавезно социјално осигурање, у износу од 
5.287.779.000 динара;

2) у оквиру Раздела 43  – Републичка дирекција за имовину 
Републике Србије, Програм 0605  – Евиденција, управљање и рас-
полагање јавном својином, функција 130  – Опште услуге, у укуп-
ном износу од 465.580.000 динара, и то:

а) Програмска активност 0001  – Евидентирање, упис права 
својине и других стварних права на непокретностима и успоста-
вљање јавне својине, у укупном износу од 816.000 динара, апро-
пријација економска класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 188.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
30.000 динара;

422  – Трошкови путовања, у износу од 391.000 динара; 
423  – Услуге по уговору, у износу од 207.000 динара;
б) Програмска активност 0002  – Управљање, располагање и 

заштита државне имовине, у укупном износу од 9.699.000 динара, 
апропријација економска класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 338.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
62.000 динара;

421  – Стални трошкови, у износу од 1.703.000 динара; 
422  – Трошкови путовања, у износу од 424.000 динара; 
423  – Услуге по уговору, у износу од 4.099.000 динара;
424  – Специјализоване услуге, у износу од 1.035.000 динара;

425  – Текуће поправке и одржавање, у износу од 1.538.000 
динара;

512  – Машине и опрема, у износу од 500.000 динара;
в) Програмска активност 0003  – Административна подршка 

раду Дирекције, у укупном износу од 10.858.000 динара, апропри-
јација економска класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 727.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
117.000 динара;

413  – Накнаде у натури, у износу од 131.000 динара;
416  – Награде запосленима и остали посебни расходи, у из-

носу од 67.000 динара;
421  – Стални трошкови, у износу од 559.000 динара; 
422  – Трошкови путовања, у износу од 256.000 динара; 
423  – Услуге по уговору, у износу од 812.000 динара;
424  – Специјализоване услуге, у износу од 628.000 динара;
425  – Текуће поправке и одржавање, у износу од 330.000 ди-

нара;
426  – Материјал, у износу од 2.876.000 динара;
512  – Машине и опрема, у износу од 4.355.000 динара;
г) Програмска активност 0004  – Управљање друмским, 

граничним и пограничним прелазима, у укупном износу од 
317.525.000 динара, апропријација економска класификација, и то:

411  – Плате, додаци и накнаде запослених (зараде), у износу 
од 122.000 динара;

412  – Социјални доприноси на терет послодавца, у износу од 
17.000 динара;

421  – Стални трошкови, у износу од 9.227.000 динара; 
424  – Специјализоване услуге, у износу од 1.049.000 динара;
425  – Текуће поправке и одржавање, у износу од 10.207.000 

динара;
511  – Зграде и грађевински објекти, у износу од 250.903.000 

динара;
512  – Машине и опрема, у износу од 46.000.000 динара;
д) Пројекат 5004  – Изградња ГП Кусјак, апропријација еко-

номска класификација 511  – Зграде и грађевински објекти, у изно-
су од 69.477.000 динара;

ђ) Пројекат 5005  – Изградња ГП Нештин, апропријација еко-
номска класификација 511  – Зграде и грађевински објекти, у изно-
су од 54.000.000 динара;

е) Пројекат 7067  – Наградна игра „Узми рачун и победиˮ, у 
укупном износу од 3.205.000 динара, апропријација економска 
класификација, и то:

423  – Услуге по уговору, у износу од 1.000.000 динара; 
511  – Зграде и грађевински објекти, у износу од 2.205.000 ди-

нара, 
средства у укупном износу од 5.753.359.000 динара преносе се у 
текућу буџетску резерву, утврђену у оквиру Раздела 16  – Мини-
старство финансија, Програм 2402  – Интервенцијска средства, 
функција 160  – Опште јавне услуге некласификоване на другом 
месту, Програмска активност 0001  – Текућа буџетска резерва, 
апропријација економска класификација 499  – Средства резерве, 
и распоређују се Републичкој дирекцији за имовину Републике 
Србије, ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за 
прибављање непокретности у својину Републике Србије.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 43  – Републичка дирекција за 
имовину Републике Србије, Програм 0605  – Евиденција, управља-
ње и располагање јавном својином, функција 130  – Опште услуге, 
Програмска активност 0002  – Управљање, располагање и заштита 
државне имовине, апропријација економска класификација 511  – 
Зграде и грађевински објекти.

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

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

05 број 401-11312/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.
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5130

На основу члана 69. ст. 2. и 4. Закона о буџетском систему 
(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21  – др. закон 
и 138/22) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС и 44/14), 

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби-
је за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22), 
у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 2402 
 – Интервенцијска средства, функција 160  – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001  – 
Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификаци-
ја 499  – Средства резерве, одобравају се Министарству за јавна 
улагања, средства у укупном износу од 1.000 динара за отварање 
апропријације економске класификације 413  – Накнаде у натури, 
у оквиру Програма 1511  – Обнова и изградња објеката јавне наме-
не и санирање последица елементарне непогоде, Програмска ак-
тивност 0001  – Координација послова обнове и изградње објеката 
јавне намене.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
користиће се за непланиране сврхе за које није утврђена апропри-
јација и књижиће се у оквиру Раздела 64  – Министарство за јавна 
улагања, Програм 1511  – Обнова и изградња објеката јавне намене 
и санирање последица елементарне непогоде, функција 110  – Из-
вршни и законодавни органи, финансијски и фискални послови 
и спољни послови, Програмска активност 0001  – Координација 
послова обнове и изградње објеката јавне намене, апропријација 
економска класификација 413  – Накнаде у натури.

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

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

05 број 401-11320/2022 
У Београду, 29.  децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5131
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21  – др. закон 
и 138/22) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби-
је за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22), у 
оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 2402  – Ин-
тервенцијска средства, Функција 160  – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, Програмска активност 0001  – Теку-
ћа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 
 – Средства резерве, одобравају се Министарству информисања и 

телекомуникација, средства у укупном износу од 707.000.000 ди-
нара ради обезбеђивања недостајућих средстава потребних за на-
бавку специјалног система за информациону безбедност.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог решења 
распоређују се у оквиру Раздела 63  – Министарство информиса-
ња и телекомуникација, Програм 0703  – Телекомуникације и ин-
формационо друштво, Функција 460  – Комуникације, Програмска 
активност 0008  – Развој информационог друштва, апропријација 
економска класификација 512  – Машине и опрема.

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

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

05 број 401-11332/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

5132
На основу члана 69. ст. 4. и 6. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21  – др. закон 
и 138/22) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби-
је за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22), 
у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 2402 
 – Интервенцијска средства, функција 160  – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001  – 
Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 
499  – Средства резерве, одобравају се Министарству финансија, 
средства у укупном износу од 75.000.000 динара на име трансфера 
јединицама локалне самоуправе за извршавање обавеза буџета ло-
калне власти услед смањеног обима прихода буџета локалне вла-
сти и других разлога које није било могуће предвидети у поступку 
припреме и доношења буџета, а који могу довести до угрожавања 
текуће ликвидности.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 16  – Министарство финан-
сија, Програм 0608  – Систем локалне самоуправе, функција 180 
 – Трансакције општег карактера између различитих нивоа власти, 
Програмска активност 0001  – Подршка локалној самоуправи, 
апропријација економска класификација 463  – Трансфери осталим 
нивоима власти, и то:

  – Граду Јагодина, средства у износу од 60.000.000 динара;
  – Општини Сурдулица, средства у износу од 15.000.000 ди-

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

нансија. 
4. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 401-11336/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.
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5133
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21  – др. закон 
и 138/22) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби-
је за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22), у 
оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 2402  – Ин-
тервенцијска средства, функција 160  – Опште јавне услуге некла-
сификоване на другом месту, Програмска активност 0001  – Теку-
ћа буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 
 – Средства резерве, одобравају се Министарству спољних послова 
 – Дипломатско-конзуларним представништвима, средства у укуп-
ном износу од 230.000.000 динара ради обезбеђивања недостајућих 
средстава потребних за привођење намени објекта амбасаде Репу-
блике Србије у Вашингтону, Сједињене Америчке Државе.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 17  – Министарство спољних 
послова, Глава 17.1  – Дипломатско-конзуларна представништва, 
Програм 0302  – Дипломатско-конзуларни послови у иностранству, 
функција 113  – Спољни послови, Програмска активност 0003  – Ка-
питално и текуће одржавање објеката и опреме ДКП-а, апроприја-
ција економска класификација 511  – Зграде и грађевински објекти.

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

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

05 број 401-11340/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5134
На основу члана 69. став 4. Закона о буџетском систему 

(„Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 
62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 
99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21  – др. закон 
и 138/22) и члана 43. став 2. Закона о Влади („Службени гласник 
РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 
72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби-
је за 2022. годину („Службени гласник РС”, бр. 110/21 и 125/22), 
у оквиру Раздела 16  – Министарство финансија, Програм 2402 
 – Интервенцијска средства, функција 160  – Опште јавне услуге 
некласификоване на другом месту, Програмска активност 0001  – 
Текућа буџетска резерва, апропријација економска класификација 
499  – Средства резерве, одобравају се Генералном секретаријату 
Владе, средства у укупном износу од 6.000.000 динара на име до-
тације Националном савету бугарске националне мањине, за редо-
ван рад тог савета.

2. Средства текуће буџетске резерве из тачке 1. овог реше-
ња распоређују се у оквиру Раздела 3  – Влада, Глава 3.9  – Гене-
рални секретаријат Владе, Програм 2102  – Подршка раду Владе, 

функција 110  – Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0008 
 – Стручни и оперативни послови Генералног секретаријата Владе, 
апропријација економска класификација 481  – Дотације невлади-
ним организацијама.

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

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

05 број 401-11349/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године 

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5135
На основу члана 4. ст. 1. и 2. Закона о посебним поступци-

ма ради реализације пројеката изградње и реконструкције линиј-
ских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику 
Србију („Службени гласник РС”, брoj 9/20) и члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18  – аутентично тумачење), на предлог Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, админи-
стративни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, у 
циљу изградњe саобраћајнице „Т-6” у потезу од Војвођанске ули-
це до ауто-пута Београд –Загреб сагласно: Плану генералне регула-
ције грађевинског подручја седишта јединице локалне самоуправе 
 – град Београд (целине I –XIX) („Службени лист града Београда”, 
бр. 20/16, 97/16, 69/17, 97/17, 72/21 и 27/22), Плану детаљне ре-
гулације за улице Војвођанску и Сурчинску од саобраћајнице Т-6 
до аутопутске обилазнице  – I фаза, од саобраћајнице Т6 до сао-
браћајнице која повезује предметни саобраћајни правац са аеро-
дромом „Никола Тесла” („Службени лист града Београда”, број 
62/14), Плану детаљне регулације за проширење Новог бежаниј-
ског гробља, градска општина Нови Београд („Службени лист гра-
да Београда”, број 34/09) и Плану детаљне регулације за подручје 
привредне зоне „Аутопут” у Новом Београду, Земуну и Сурчину 
(„Службени лист града Београда”, број 61/09), као пројекта од по-
себног значаја за Републику Србију.

II. Утврђује се да је крајњи корисник експропријације из тач-
ке I. овог решења град Београд.

III. Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике 
Србијеˮ.

05 број 465-10543/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5136
На основу члана 4. ст. 1. и 2. Закона о посебним поступци-

ма ради реализације пројеката изградње и реконструкције линиј-
ских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику 
Србију („Службени гласник РС”, брoj 9/20) и члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18  – аутентично тумачење), на предлог Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, админи-
стративни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, у 
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циљу изградње објекта јавне намене  – линијске комуналне инфра-
структуре, односно фекалне канализационе мреже у селу Горњи 
Вртогош на основу Просторног плана града Врања („Службени 
гласник града Врања”, бр. 18/18 и 36/20  – исправка), као објекта од 
значаја за Републику Србију.

II. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, админи-
стративни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 
у циљу изградње објекта јавне намене  –линијске комуналне ин-
фраструктуре-изградње примарног фекалног колектора број 7 и 
секундарне мреже за села Доњи Вртогош и Давидовац, град Вра-
ње на основу Просторног плана града Врања („Службени гласник 
града Врања”, бр. 18/18 и 36/20  – исправка), као објекта од значаја 
за Републику Србију.

III. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, админи-
стративни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 
у циљу изградње објекта јавне намене-линијске комуналне ин-
фраструктуре-изградње примарног фекалног колектора број 3 и 
секундарне мреже за села Нередовац, Стропско и Дубница, град 
Врање на основу Просторног плана града Врања („Службени гла-
сник града Врања”, бр. 18/18 и 36/20  – исправка), као објекта од 
значаја за Републику Србију.

IV. Утврђује се да је крајњи корисник експропријације из тач. 
I, II. и III. овог решења град Врање.

V. Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике 
Србијеˮ.

05 број 465-10725/2022-1
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5137
На основу члана 4. ст. 1. и 2. Закона о посебним поступци-

ма ради реализације пројеката изградње и реконструкције линиј-
ских инфраструктурних објеката од посебног значаја за Републику 
Србију („Службени гласник РС”, брoj 9/20) и члана 136. Закона о 
општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 
95/18  – аутентично тумачење), на предлог Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, админи-
стративни пренос и непотпуну експропријацију непокретности, 
у циљу изградње деонице I комуналне (канализационе) мреже на 
територији општине Владичин Хан, на следећим катастарским 
парцелама бр. 1614/1 КО Кржинце и 4418, 3271, 2188, 2187, 2186, 
2185, 1046, 1045, 1011, 1007/4, 1004/1, 1002/2, 1002/1, 423, 41/1, 

40, 39 и 38 КО Владичин Хан, на основу Плана детаљне регула-
ције регионалног постројења за пречишћавање отпадних вода са 
припадајућим системом на територији општине Владичин Хан 
(„Службени гласник града Врањаˮ, број 1/19), као пројекта од по-
себног значаја за Републику Србију.

II. Утврђује се да је крајњи корисник експропријације из тач-
ке I. овог решења општина Владичин Хан.

III. Ово решење објавити у ,,Службеном гласнику Републике 
Србијеˮ.

05 број 465-10794/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

5138
На основу члана 12а став 4. Закона о порезу на доходак гра-

ђана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 80/02, 80/02  – др. закон, 
135/04, 62/06, 65/06  – исправка, 31/09, 44/09, 18/10, 50/11, 91/11 
 – УС, 93/12, 114/12  – УС, 47/13, 48/13  – исправка, 108/13, 57/14, 
68/14  – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 86/19, 153/20, 44/21, 118/21 
и 138/22),

Влада објављује

ДИНАРСКЕ ИЗНОСЕ

месечних зарада из члана 15в ст. 5. и 6. Закона о порезу 
на доходак грађана, за 2023. годину

1. Динарски износ месечне зараде из члана 15в став 5. Закона 
о порезу на доходак грађана („Службени гласник РС”, бр. 24/01, 
80/02, 80/02  – др. закон, 135/04, 62/06, 65/06  – исправка, 31/09, 
44/09, 18/10, 50/11, 91/11  – УС, 93/12, 114/12  – УС, 47/13, 48/13 
 – исправка, 108/13, 57/14, 68/14  – др. закон, 112/15, 113/17, 95/18, 
86/19, 153/20, 44/21, 118/21 и 138/22  – у даљем тексту: Закон), за 
2023. годину, износи 300.216 динара.

2. Динарски износ месечне зараде из члана 15в став 6. Зако-
на, за 2023. годину, износи 200.144 динара.

3. Износи из тач. 1. и 2. примењују се од првог дана наредног 
месеца по објављивању ових износа у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”.

05 број 438-11107/2022
У Београду, 29. децембра 2022. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
5139

На основу члана 53. став 4, члана 58. став 4. и члана 96. Закона о буџетском систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 
101/11, 93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15, 103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21  – др. закон и 138/22),

Министар финансија доноси
П РА В И Л Н И К

о систему извршења буџета Републике Србије

I. ОСНОВНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се процеси и поступци функционисања система извршења буџета Републике Србије као дела система 

управљања јавним финансијама који се спроводе кроз информациони систем Министарства финансија  – Управе за трезор (у даљем тек-
сту: Управа за трезор), а којима се евидентирају остварени приходи и примања и извршавају расходи и издаци корисника буџетских сред-
става Републике Србије утврђени законом о буџету Републике Србије, односно актом о привременом финансирању Републике Србије.
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Систем извршења буџета Републике Србије обухвата поступ-
ке и процедуре за промену апропријација, поступке и услове за 
одређивање и промену квота, начин настанка обавезе, извештавање 
о преузетим обавезама, евидентирање и промену преузетих обаве-
за, као и начин плаћања која се врше из буџета Републике Србије.

Члан 2.
Поједини изрази у овом правилнику имају следеће значење:
 – Корисник је корисник буџетских средстава Републике 

Србије који остварује приходе и примања и извршава расходе и 
издатке, утврђене законом о буџету Републике Србије, односно 
актом о привременом финансирању Републике Србије, коришће-
њем наменске комуникационе мреже Управе за трезор за приступ 
систему за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање у 
складу са одредбама овог правилника;

 – Кориснички налог је право приступа систему за припрему, 
извршење, рачуноводство и извештавање за овлашћено физичко 
лице корисника.

Члан 3.
У систему за припрему, извршење, рачуноводство и извешта-

вање се воде следеће евиденције: 
 – Евиденција шифарника;
 – Евиденција корисника;
 – Евиденција рачуна корисника;
 – Евиденција рачуна правних и физичких лица;
 – Евиденција апропријација;
 – Евиденција квота;
 – Евиденција уговора;
 – Евиденција преузетих обавеза;
 – Евиденција плаћања;
 – Помоћна књига;
 – Главна књига.
Евиденција шифарника садржи:
 – шифарник јединствене буџетске класификације (економ-

ска класификација прихода и примања, економска класификација 
расхода и издатака, организациона класификација, функционална 
класификација, програмска класификација и класификација према 
изворима финансирања);

 – шифарник платног промета (шифре плаћања, банака, валу-
та, трезора и курсна листа).

Управа за трезор одржава и ажурира податке о шифарницима 
из става 2. овог члана.

Корисник отвара и ажурира шифарнике подекономске класи-
фикације за приходе, примања, расходе и издатке.

Евиденција корисника је преглед корисника који су укључе-
ни у консолидовани рачун трезора Републике Србије који оства-
рују приходе и примања и извршавају расходе и издатке, утврђене 
законом о буџету Републике Србије, односно актом о привреме-
ном финансирању Републике Србије, кроз систем за припрему, 
извршење, рачуноводство и извештавање, у складу са одредбама 
овог правилника.

Евиденција рачуна корисника је преглед свих евиденционих 
рачуна на којима се евидентирају извршена плаћања и примања 
корисника у току буџетске године.

Евиденција рачуна правних и физичких лица је преглед рачу-
на примаоца средстава којима корисници врше плаћања. 

Евиденција апропријација је преглед апропријација корисни-
ка утврђених законом о буџету Републике Србије, односно актом о 
привременом финансирању Републике Србије, као и промена тих 
апропријација за буџетску годину.

Евиденција квота је преглед квота утврђених финансијским 
планом корисника за одређени временски период и промена тих 
квота за буџетску годину.

Евиденција уговора је преглед података о покренутим по-
ступцима јавних набавки и склопљеним уговорима корисника си-
стема за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање.

Евиденција преузетих обавеза корисника садржи преглед по-
датака о обавезама које је преузео корисник, на основу поднетих 
захтева за преузимање обавеза.

Евиденција плаћања садржи преглед поднетих и извршених 
захтева за плаћање.

Помоћна књига представља скуп свих аналитичких рачу-
на који су настали рашчлањавањем синтетичких рачуна главне 

књиге. Ако постоји валутна клаузула одређених промена, помоћне 
евиденције се воде у страној валути и у динарима, те пружају де-
таљан преглед промена на одређеној аналитици.

Главна књига садржи трансакције и пословне догађаје, укљу-
чујући приходе и примања, расходе и издатке, као и стање и про-
мене на имовини, обавезама и капиталу, у складу са контним пла-
ном и на нивоима буџетске класификације. 

II. ПРИСТУП СИСТЕМУ

Члан 4.
Приступ систему за припрему, извршење, рачуноводство и 

извештавање одобрава Управа за трезор на основу поднетих захте-
ва корисника. Поступак за приступ систему за припрему, изврше-
ње, рачуноводство и извештавање садржан је у Прилогу 5  – Про-
цедура за приступ систему, који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни део.

Корисник доставља захтев за приступ систему за локалног 
администратора на Обрасцу 5.1  – Овлашћење локалном админи-
стратору за рад у систему за припрему, извршење, рачуноводство 
и извештавање, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део. 

Корисник може да достави и захтев за креирање корисничког 
налога за рад у име другог буџетског корисника на Обрасцу 5.4 
 – Захтев за креирање корисничког налога за рад у систему за при-
прему, извршење, рачуноводство и извештавање, који је одштам-
пан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Управа за трезор издаје одобрење за приступ систему на Об-
расцу 5.3  – Одобрење локалном администратору за приступ систе-
му за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање, који је 
одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 5.
Сви кориснички налози имају дефинисану једну или више 

организација чијим подацима може да се приступи након прија-
вљивања.

Кориснички налог са овлашћењима за спровођење трансак-
ција директног буџетског корисника садржи овлашћења за преглед 
трансакција и индиректног буџетског корисника који је у надле-
жности тог директног буџетског корисника.

Кориснички налог са овлашћењима за спровођење трансак-
ција индиректног буџетског корисника садржи овлашћења за при-
ступ подацима само тог корисника.

Члан 6.
Приступ систему за припрему, извршење, рачуноводство и 

извештавање блокира се у следећим случајевима:
 – злоупотребе овлашћења од стране имаоца корисничког на-

лога;
 – злоупотребе од стране другог лица;
 – на захтев корисника.
Управа за трезор спроводи блокаду приступа систему најка-

сније 24 часа од момента пријема захтева корисника.
Опозив корисничког налога локалног администратора врши 

Управа за трезор на основу захтева који доставља корисник на Об-
расцу 5.2  – Захтев за опозив корисничког налога, који је одштам-
пан уз овај правилник и чини његов саставни део.

III. РАЧУНИ КОРИСНИКА

Члан 7.
Систем за припрему, извршење, рачуноводство и извештава-

ње садржи евиденционе рачуне корисника на којима се евиденти-
рају извршена плаћања и остварена примања са подрачуна извр-
шења буџета Републике Србије у току буџетске године.

Евиденциони рачуни не учествују у платном промету.
Структура броја евиденционог рачуна састоји се од органи-

зационе шифре корисника, извора финансирања и редног броја 
евиденционог рачуна.

На евиденционим рачунима извора 01  – Општи приходи и 
примања буџета евидентирају се:

 – извршене трансакције плаћања од стране корисника;
 – рефундације расхода и издатака.
Услов за извршавање расхода и издатака је да постоје 

отворене апропријације расхода и издатака. Почетно стање на 



ЈАВНИ ПОЗИВИЈАВНИ ПОЗИВИ
На основу члана 35, а у вези са чланом 10. став 1, чланом 20. став 3. и 

чланом 22. Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама Републи-
ке Србије („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16) („ЗЈППК”)

ГРАД КРАГУЈЕВАЦ („ГРАД) 
34000 Крагујевац, Трг слободе 3, матични број 07184069, ПИБ 101982436 

у својству концедента

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за учествовање у поступку доделе концесије за финансирање, 

пројектовање, изградњу, управљање и одржавање јавне гараже на 
територији Града Крагујевца

Град позива сва заинтересована домаћа и страна правна и физичка 
лица која испуњавају услове из овог јавног позива („Јавни позив”) да уче-
ствују у поступку доделе концесије за финансирање, пројектовање, изград-
њу, управљање и одржавање јавне гараже на територији Града Крагујевца 
(„Концесија”).

1. Контакт подаци даваоца концесије
Град Крагујевац 
Трг слободе 3 
34000 Крагујевац 
Република Србија
Саша Марковић, Секретар секретаријата за јавне набавке
T: 034/306-287
W: https://www.kragujevac.rs/ 
Е: jppgarza@kg.org.rs
2. Подаци о Концесији
2.1 Правни основ
Члан 10. став 1. ЗЈППК дефинише да је концесија, у смислу овог 

закона, уговорно или институционално ЈПП са елементима концесије у 
коме је јавним уговором уређено комерцијално коришћење природног бо-
гатства, добра у општој употреби која су у јавној својини, односно добра 
у својини јавног тела или обављања делатности од општег интереса, које 
јавни партнер уступа приватном партнеру, на одређено време, под посебно 
прописаним условима, уз плаћање концесионе накнаде од стране приват-
ног, односно јавног партнера, при чему приватни партнер сноси ризик ве-
зан за комерцијално коришћење предмета концесије.

Члан 11. став 1. ЗЈППК предвиђа да се може дати концесија за (а) ко-
мерцијалну употребу средстава у својини јавног тела или (б) за обављање 
делатности од општег интереса, а посебно за конкретну листу активности на-
ведених у овом члану, међу којима стоји и у области комуналних делатности. 

Члан 20. став 3. ЗЈППК дефинише да ако реализација пројекта ЈПП 
подразумева давање концесије из члана 10. став 1. овог закона, поступак 
избора приватног партнера спроводи се у складу са одредбама ЗЈППК.

Члан 3. став 1. тачка 7) Закона о комуналним делатностима („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 88/11, 104/16 и 95/18) дефинише да комуналне де-
латности у смислу овог закона, између осталог, обухватају:

 – управљање јавним паркиралиштима ((тачка 7) управљање јавним 
паркиралиштима је услуга одржавања јавних паркиралишта и простора 
за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени простори), 
организација и вршење контроле и наплате паркирања, услуга уклањања 
непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, премештање 
паркираних возила под условима прописаним овим и другим посебним 
законом, постављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спре-
чава одвожење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање 
уређаја којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним 
посебном одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уре-
ђује начин обављања комуналне делатности управљања јавним паркирали-
штима, као и вршење наплате ових услуга).

Члан 9. став 7. Закона о комуналним делатностима дефинише да се 
на поступак поверавања обављања комуналне делатности чије се финан-
сирање обезбеђује из буџета јединице локалне самоуправе, односно чије 
се финансирање обезбеђује у целости или делимично наплатом накнаде од 
корисника комуналних услуга, примењују одредбе закона којима се уређу-
је јавно-приватно партнерство и концесије.

2.2 Предмет Концесије/природа и обим концесионе делатности
Предмет Концесије је финансирање, пројектовање, изградња, упра-

вљање и одржавање једне јавне гараже на територији Града Крагујевца 
(„Гаража”) (у даљем тексту такав пројекат означен као „Пројекат”).

Управљање јавним паркиралиштима на територији Града Крагујев-
ца је тренутно у надлежности ЈКП „Шумадија” Крагујевац, у складу са 
Одлуком о јавним паркиралиштима на територији Града Крагујевца („Слу-
жбени лист града Крагујевца”, бр. 18/14  – пречишћен текст, 21/15, 29/15, 
14/17, 11/18, 27/19, 14/20, 16/21 и 40/21). Оснивач ЈКП „Шумадија” Кра-
гујевац је Град Крагујевац. ЈКП „Шумадија” Крагујевац је једини опера-
тер на територији Града Крагујевца коме је поверена наплата паркирања 
на јавним паркиралиштима. Поред наведеног, делатност ЈКП „Шумадија” 
Крагујевац је изградња, одржавање, уређење и коришћење јавних паркин-
га, као и заштита, уређење и одржавање јавних зелених површина.

Град као јавно тело у чијој надлежности је управљање јавним пар-
киралиштима које подразумева услугу одржавања јавних паркиралишта 
и простора за паркирање на обележеним местима (затворени и отворени 
простори), организацију и вршење контроле и наплате паркирања, услу-
гу уклањања непрописно паркираних, одбачених или остављених возила, 
премештање паркираних возила под условима прописаним законом, по-
стављање уређаја којима се по налогу надлежног органа спречава одво-
жење возила, као и уклањање, премештање возила и постављање уређаја 
којима се спречава одвожење возила у случајевима предвиђеним посебном 
одлуком скупштине јединице локалне самоуправе којом се уређује начин 
обављања комуналне делатности управљања јавним паркиралиштима, као 
и вршење наплате ових услуга, започиње овај поступак доделе концесије 
(„Поступак доделе концесије”). Концесија се даје приватном партнеру пу-
тем уговора о концесији по завршетку Поступка доделе концесије и одаби-
ра најповољније понуде. 
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2.3 Односи са ЈКП „Шумадија” Крагујевац
2.3.1 Одузимање поверених послова
Кроз спровођење поступка концесије извршиће се делимично и при-

времено одузимање послова поверених ЈКП „Шумадија”, тако што ће се 
право управљања јавним паркиралиштима у изграђеној јавној гаражи, која 
је предмет Концесије, изузети од општег режима управљања од стране 
ЈКП „Шумадија” Крагујевац и бити препуштено изабраном концесионару. 
Одузимање поверених послова и њихово давање концесионару, биће извр-
шено у складу са важећим прописима.

2.4 Место обављања Концесије
Место обављања концесионе делатности обухваћене Концесијом на-

лази се на територији Града, како следи:
2.4.1 Паркинг гаража „Продор 2”
Гаража треба да се налази у зони између зграде Управе града и улице 

др Зорана Ђинђића. Приступ овој гаражи предвиђен је са улица др Зорана 
Ђинђића и блоковске улице иза Дома Самоуправљача и зграде Управе гра-
да. Реализација Пројекта се спроводи према Плану генералне регулације 
„Продор”. Гаража која подразумева две подземне етаже имала би укупан 
капацитет до 320 паркинг места. 

2.5 Врста Концесије и Поступка доделе концесије
Поступак доделе концесије спроводи се на основу члана 20, став 3, 

у вези са чланом 10, став 1 и у складу са члановима 35 до 41 ЗЈППК, као 
концесија за развој подземне гараже и за обављање делатности од општег 
интереса - управљање јавним паркиралиштима, а чији је предмет финан-
сирање, пројектовање, изградња, управљање и одржавање јавне гараже на 
територији Града.

Поступак се спроводи на основу Мишљења Комисије за јавно-приватно 
партнерство, Владе Републике Србије, бр. 06/2022 од 22. марта 2022. године.

Концесија неће бити додељена у фазама. 
Поступак доделе концесије ће бити спроведен без претквалификације.
2.6 Концесиона накнада
Концесиона накнада плаћаће се од стране Концесионара Граду у 

складу са динамиком утврђеном уговором о концесији.
Висина концесионе надокнаде неће бити мања од 5% остварених 

прихода предмета концесије, с тим да период неплаћања концесије не буде 
дужи од 10 година.

2.7 Рок трајања Концесије
Рок трајања концесије је 35 година након добијене употребне дозво-

ле, односно укупно 38 година, рачунајући и период пројектовања и изград-
ње ("Рок трајања концесије").

3. Учешће у Поступку доделе концесије
3.1 Услови за учешће у Поступку доделе концесије
3.1.1 Обавезни услови за учешће
Сваки понуђач мора да докаже да:
1) је активно правно лице, уписано у надлежни привредни регистар 

у земљи порекла;
2) понуђач и његови законски заступници нису осуђивани за неко од 

кривичних дела као чланови организоване криминалне групе, да нису осу-
ђивани због извршења кривичног дела против привреде, кривичних дела 
против животне средине, примања или давања мита или због преваре;

3) је измирио доспеле порезе, доприносе и остале јавне дажбине у 
складу са прописима Републике Србије или друге земље порекла;

4) поштује обавезе које произилазе из важећих прописа о заштити на 
раду, запошљавању и условима рада, заштити животне средине и да нема 
забрану обављања делатности која је на снази у време подношења понуде.

Докази за испуњење обавезних услова за учешће детаљно су предви-
ђени у Додатку 2 овог Јавног позива.

3.1.2 Додатни услови за учешће, односно квалификациони услови
Сваки понуђач мора да испуни следеће квалификационе услове:
 – Пословни капацитет
Да Понуђач има закључено минимум 5 уговора о ЈПП или уговора о 

концесији у погледу пројеката јавних гаража (подземних и/или надземних), 
a који су на снази или су били на снази у било ком тренутку у року од 5 
година пре подношења понуде, без обзира на тренутак када су закључени.

 – Финансијски капацитет
Најмање 20 милиона ЕУР годишњег прихода у свакој од 3 послов-

не године које претходе години у којој је објављен Јавни позив. Годишњи 
приход за потребе овог услова сматраће се као приход исказан у финансиј-
ским извештајима Понуђача.

Докази за испуњење додатних, односно квалификационих услова за 
учешће детаљно су предвиђени у Додатку 2 овог Јавног позива

3.2 Преузимање Конкурсне документације
Свако заинтересовано лице које испуњава услове прописане овим 

Одељком 3.1 и Одељком 3.2 може да учествује у Поступку доделе конце-
сије и да преузме конкурсну документацију („Конкурсна документација”). 
Група понуђача, односно конзорцијум може да учествује у Поступку доде-
ле концесије, у складу са условима предвиђеним Конкурсном документа-
цијом и Законом о концесијама.

Захтев за преузимање Конкурсне документације („Захтев за Кон-
курсну документацију”) треба доставити Граду најкасније до задњег, 40ог 
дана од дана објављивања у ,,Службеном гласнику РС” до 12.00 часова, 
адресу назначену у Одељку 1, препорученом поштом са повратницом или 
путем електронске поште на адресу назначену у Одељку 1.

Уз Захтев за Конкурсну документацију, свако заинтересовано лице 
мора да достави:

(i) уредно потписан примерак уговора о поверљивости („Уговор о 
поверљивости”) (Додатак 1 Јавном позиву); и

(ii) званични извод издат од стране надлежног привредног регистра, 
који није старији од 30 дана од дана пре подношења Захтева за Конкурсну 
документацију, који потврђује да је потписник Уговора о поверљивости 
овлашћен за такво заступање заинтересованог лица или оригинал уред-
но потписаног и овереног пуномоћја, у случају да уговор о поверљивости 
потписује лице које није законски заступник заинтересованог лица које 
подноси Захтев за Конкурсну документацију. У случају да било који од 
ових докумената није издат на српском језику, оверени превод овлашћеног 
судског преводиоца у Републици Србији мора да буде приложен уз ориги-
нал релевантног документа.

Захтев за Конкурсну документацију треба да садржи адресу и е-маил 
адресу заинтересованог лица на коју треба доставити Конкурсну докумен-
тацију.

Само Захтев за Конкурсну документацију који испуњава услове из 
овог Одељка 3.1 ће се сматрати уредним и потпуним и омогућити заинте-
ресованом лицу да преузме Конкурсну документацију.

Накнада за преузимање Конкурсне документације се неће наплаћи-
вати.

4. Критеријум за избор најповољније понуде
Критеријум за избор најповољније понуде је највиша понуђена Кон-

цесиона накнада.
У својој понуди, понуђач мора исказати Концесиону накнаду најма-

ње у износу од 5% остварених прихода предмета концесије. Период непла-
ћања концесије не може бити дужи од 10 година.

Сваки понуђач мора да узме у обзир да ће понуђена Концесиона накна-
да постати уговорна обавеза и да ће бити обухваћене уговором о концесији.

5. Подношење понуда
Рок за достављање понуда је до задњег, 60-ог дана од дана објављи-

вања у ,,Службеном гласнику РС” до 12.00 часова („Рок за подношење по-
нуда”), у просторијама Града, како је назначено у Одељку 1 изнад.

Понуде се достављају лично или путем препоручене поште са по-
вратницом, у затвореним ковертама/кутијама како је детаљно објашњено у 
Конкурсној документацији на адресу означену у Одељку 1. 

Понуде ће се сматрати достављеним након њиховог физичког прије-
ма од стране Града, у писарницу органа Града, канцеларија 306А.

Понуде морају бити достављене на српском језику.
6. Рок важења понуде
Понуда мора да важи минимум 90 (деведесет) дана од дана отварања 

понуда.
7. Језик понуде
Понуде се достављају на српском језику.
Понуде на српском језику, могу да буду сачињене на латиничном или 

ћириличном писму.
Сва документација у оквиру понуде која се издаје на језику који није 

српски или енглески језик мора бити достављена уз превод на српски језик 
оверен од стране судског тумача и неоверени превод на енглески језик.

Понуђачи ће бити одговорни за тачност превода на српски и енгле-
ски језик документације издате на другом језику.

У случају неслагања између више језичких верзија одређеног доку-
мента, меродавна ће бити верзија на српском језику.

8. Обавештење о исходу Поступка доделе концесије 
Резултат Поступка доделе концесије ће бити објављен 120 дана од 

дана објављивања Јавног позива на званичној интернет страници Града и 
на Порталу јавних набавки. 

Град ће доставити одлуку о додели уговора, уз копију записника 
о отварању и оцени понуда, сваком понуђачу електронским путем и без 
одлагања објавити на својој званичној интернет страници и на Порталу 
јавних набавки.

9. Заштита права понуђача
9.1 Свако лице заинтересовано за учешће или које учествује у По-

ступку доделе концесије има право да поднесе захтев за заштиту права у 
вези са Поступком доделе концесије Републичкој комисији за заштиту пра-
ва у поступцима јавних набавки („Комисија”).

9.2 Захтев за заштиту права се подноси Граду на адресу назначену у 
Одељку 1 овог Јавног позива, препорученом поштом са повратницом.

Копија захтева за заштиту права се истовремено подноси и Комисији 
на следећу адресу: Немањина 22 –26, 11000 Београд.

9.3 Захтев за заштиту права може се поднети против било које одлуке 
Града која се може одвојено побијати, а која је према мишљењу подносио-
ца донета незаконито.

9.4 Рокови за подношење захтева за заштиту права су:
Прецизне информације о року(овима) за заштиту права
Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка 

јавне набавке, осим ако ЗЈН није другачије одређено, а најкасније у року од 
десет дана од дана објављивања на Порталу јавних набавки одлуке нару-
чиоца којом се окончава поступак јавне набавке у складу са ЗЈН. 

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца у вези 
са одређивањем врсте поступка, садржином јавног позива и конкурсном 
документацијом сматраће се благовременим ако је примљен од стране на-
ручиоца најкасније три дана пре истека рока за подношење понуда, одно-
сно пријава, без обзира на начин достављања. 
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Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње наручиоца пре-

дузете након истека рока за подношење понуда подноси се у року од десет 
дана од дана објављивања одлуке наручиоца на Порталу јавних набавки, 
односно од дана пријема одлуке у случајевима када објављивање на Пор-
талу јавних набавки није предвиђено ЗЈН. 

Након истека рока за подношење захтева за заштиту права, подно-
силац захтева не може да допуњава захтев изношењем разлога у вези са 
радњама које су предмет оспоравања у поднетом захтеву или оспоравањем 
других радњи наручиоца са којима је био или могао да буде упознат пре 
истека рока за подношење захтева за заштиту права, а које није истакао у 
поднетом захтеву. 

Захтевом за заштиту права не могу да се оспоравају радње наручи-
оца предузете у поступку јавне набавке ако су подносиоцу захтева били 
или могли да буду познати разлози за његово подношење пре истека рока 
за подношење захтева, а подносилац захтева га није поднео пре истека тог 
рока. Ако је у истом поступку јавне набавке поново поднет захтев за за-
штиту права од стране истог подносиоца захтева, у том захтеву не могу 
да се оспоравају радње наручиоца за које је подносилац захтева знао или 
могао да зна приликом подношења претходног захтева. 

Предмет оспоравања у поступку заштите права не могу да буду евен-
туални недостаци или неправилности документације о набавци на које 
није указано у складу са чланом 97. ЗЈН. 

Наручилац објављује обавештење о поднетом захтеву за заштиту 
права на Порталу јавних набавки најкасније наредног дана од дана пријема 
захтева за заштиту права. Подношење захтева за заштиту права задржава 
наставак поступка јавне набавке од стране наручиоца до окончања поступ-
ка заштите права. Захтев за заштиту права мора да садржи податке из чла-
на 217. ЗЈН. 

Уколико подносилац захтева радње у поступку предузима преко пу-
номоћника, уз захтев за заштиту права доставља овлашћење за заступање 
у поступку заштите права. 

Подносилац захтева који има боравиште или пребивалиште, односно 
седиште у иностранству дужан је да у захтеву за заштиту права именује 
пуномоћника за примање писмена у Републици Србији, уз навођење свих 
података потребних за комуникацију са означеним лицем. 

Приликом подношења захтева за заштиту права наручиоцу подно-
силац захтева је дужан да достави доказ о уплати таксе. Доказ је сваки 
документ из кога се може да се утврди да је трансакција извршена на од-
говарајући износ из члана 225. ЗЈН и да се односи на предметни захтев за 
заштиту права. 

Валидан доказ о извршеној уплати таксе, у складу са Упутством о 
уплати таксе за подношење захтева за заштиту права Републичке комисије, 
објављен је на сајту Републичке комисије.

10. Гаранција понуде
Сваки од понуђача дужан је да уз понуду достави и гаранцију за 

озбиљност понуде. Средство финансијског обезбеђења за озбиљност пону-
де је банкарска гаранција у износу од 3% процењене вредности предмета 
концесије („Гаранција понуде”) у корист Града.

Форма и садржина Гаранције понуде, као и критеријуми за прихва-
тљивост банке која је издаје биће предвиђени Конкурсном документацијом.

Рок трајања Гаранције понуде не сме бити краћи од 3 (три) месеца, 
рачунајући од дана Рока за подношење понуда.

Прилози:
1) Додатак 1  – Уговор о поверљивости
2) Додатак 2  – Услови за учествовање у Поступку доделе концесије и 

докази за њихово испуњење

УГОВОР О ПОВЕРЉИВОСТИ
("Уговор")

Закључен између:
Града Крагујевца

(“Град”)
и

__________________________
 [пословно име понуђача]

(“Понуђач”)
(даље у тексту заједно означене као "Уговорне стране");

Преамбула

С ОБЗИРОМ ДА је Град објавио Јавни позив бр. ________, дана 
_____________ у поступку доделе концесије за финансирање, пројек-
товање, изградњу, управљање и одржавање јавне гараже на територији 
Града Крагујевца ("Поступак доделе концесије", у даљем тексту такав 
пројекат означен као "Пројекат");
С ОБЗИРОМ ДА је Понуђач, матични број _________________, са 
седиштем на адреси ______________________________, показао инте-
ресовање за учествовање у Поступку доделе концесије и за преузимање 
Конкурсне документације која утврђује Поступак доделе концесије;

С ОБЗИРОМ ДА у току учешћа у Поступку доделе концесије, Град може 
да достави Понуђачу одређене информације у вези са пројектом чиме се 
омогућава Понуђачу да припреми обавезујућу понуду;
САДА, ПРЕМА ТОМЕ, Уговорне стране су се договориле како следи:
1. Поверљиве информације
1.1 За сврху овог Уговора, следећи подаци и информације се сматрају за 
„Поверљиве информације”:
1.1.1 информације и садржина конкурсне документације („Конкурсна 
документација”) која ће Понуђачу бити достављена након потписивања 
овог Уговора и информације и документа која ће бити откривена током 
due diligence поступка тј. провере Пројекта;
1.1.2 било које анализе, подаци, планови, компилације, студије и остала 
документација припремљена од стране Града која садржи или на други 
начин приказује, или из њих произилазе информације наведене у ставу 
1.1.1. изнад;
1.1.3 било која информација о Граду, Поступку доделе концесије и/или 
Пројекту; и
1.1.4 информације о постојању и садржини овог Уговора.
2. Права и обавезе Уговорних страна
2.1 Понуђач се обавезује да чува поверљивост и да не обелодани ни на 
који начин било коју Поверљиву информацију.
2.2 Понуђач се посебно обавезује:
2.2.1 да ће у оквиру својих могућности забранити приступ Поверљивим 
информацијама свим трећим лицима осим Повлашћеним лицима (како 
су дефинисана доле);
2.2.2 да ће у оквиру својих могућности заштити Поверљиве информаци-
је од недозвољеног коришћења, објављивања или обелодањивања;
2.2.3 да ће Поверљиве информације користити само у циљу припремања 
и подношења понуде у Поступку доделе концесије и спровођења due 
diligence провере Пројекта;
2.2.4 да ће се уздржавати од прављења копија у било ком облику, умно-
жавања или преношења у целости или био који део информација или 
докумената, материјалних или било којих других података који садрже 
Поверљиве информације, осим колико је потребно за проверу Пројекта 
са Повлашћеним лицима, без изричитог писменог овлашћења Града; и
2.2.5 поштовати друге разумне инструкције Града које се односе на 
заштиту Поверљивих информација.
2.3 Све Поверљиве информације ће остати у власништву Града. От-
кривање таквих информација Понуђачу не даје било које право или 
овлашћење у вези са било којим делом Пројекта, тј. Поступка доделе 
концесије.
2.4 Обавезе наведене у ставу 2.2.1 до става 2.2.5 примењују се mutatis 
mutandis и на Повлашћена лица. Понуђач одговара за повреду обавеза 
утврђених у ставу 2.2.1 до 2.2.5 од стране Повлашћених лица.
2.5 Ако Град писменим путем затражи у било које време или ако По-
нуђач престане да учествује у Поступку доделе концесије, из било ког 
разлога предвиђеног Конкурсном документацијом, или Поступак доделе 
концесије буде поништен, у складу са Конкурсном документацијом, По-
нуђач ће одмах вратити Граду или уништити све Поверљиве информа-
ције, заједно са свим копијама, анализама, меморандумима или другим 
списима који садрже или приказују било коју Поверљиву информацију, 
а које је припремио Понуђач или Повлашћено лице. Додатно, Понуђач 
и/или Повлашћено лице ће обрисати сваку Поверљиву информацију са 
било ког рачунара, процесора за обраду текста или било ког уређаја који 
садржи Поверљиве информације које поседују, чувају или контролишу. 
Уништавање или враћање било које Поверљиве информације у складу са 
овом обавезом не ослобађа Понуђача или Повлашћена лица од обавеза 
чувања поверљивости утврђених овим Уговором.
3. Повлашћена Лица
3.1 Понуђачу је дозвољено да открије Поверљиву информацију само 
својим директорима, службеницима, запосленима, партнерима, реви-
зорима, рачуновођама, саветницима или заступницима, под условом да 
је учешће ових лица неопходно или препоручљиво за Понуђача у циљу 
припремање понуде и учествовање у Поступку доделе концесије (ова 
лица заједно су означена као „Повлашћена лица”).
4. Изузеци
4.1 Обавеза поверљивости из члана 2. овог Уговора није примењива на 
Поверљиве информације (А) које су у јавном домену у моменту њиховог от-
кривања Понуђачу или Повлашћеном лицу, (Б) које постану јавно доступне 
након њиховог откривања Понуђачу или Повлашћеним лицима из разлога 
који не представља кршење овог Уговора од стране Понуђача, Повлашће-
них лица или другог лица чије радње могу да се припишу одговорности 
Понуђача или Повлашћених лица, или (В) које је Понуђач обавезан да 
открије на основу примењивих прописа или на основу одлуке или захтева 
надлежног суда или другог надлежног државног органа или регулаторног 
органа, под условом да је Град био на време обавештена од стране Понуђа-
ча у вези са обавезним откривањем и разлогом за такво откривање.
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5. Трајање Уговора
5.1 Овај Уговор је закључен на неодређено време.
6. Накнада штете
6.1 У случају повреда одредаба овог Уговора од стране Понуђача или По-
влашћених лица, Понуђач је дужан да надокнади целокупну штету Граду 
за сваку повреду обавезе од стране Понуђача и/или Повлашћеног лица.
7. Без изјава и гаранција
7.1 Град не даје никакве изјаве или гаранције у погледу тачности, потпу-
ности или оправданости Поверљивих информација достављених Пону-
ђачу. Понуђач је сагласан да нити Град, нити било који представник, за-
послени, саветници и заступници Града неће бити одговорни за било који 
непосредни или посредни губитак или штету Понуђача или Повлашћеног 
лица без обзира да ли је проистекла из (i) достављања или коришћења По-
верљивих информација; или (ii) на основу ослањања на било коју изјаву 
садржану у или изостављену из Поверљивих информација.
8. Остале одредбе
8.1 Овај Уговор и односи између Уговорних страна биће регулисани 
и тумачени у складу са законима Републике Србије, без упућивања на 
правила о сукобу закона.
8.2 Било какви спорови који настану у вези са овом Уговором, а који 
нису решени мирним путем биће коначно решени пред надлежним 
судом у Крагујевцу.
8.3 Непуноважност или неизвршивост било које одредбе овог Уговора 
неће утицати на пуноважност или извршивост осталих одредби овог 
Уговора на било који начин. Уколико било која одредба овог Уговора 
буде проглашена непуноважном или неизвршивом, таква одредба биће 
замењена пуноважном и извршивом одредбом која одговара сврси одно-
сне непуноважне односно неизвршиве одредбе.
8.4 Измене и допуне овог Уговора обавезиваће Уговорне стране једино 
уколико су учињене у писаној форми и потписане од стране обе Уговор-
не стране.
8.5 Овај уговор је закључен у четири (4) истоветна примерка, по два (2) 
примерка за сваку уговорну страну.

Дана ________________године.
За Град

Име: _____________________________ 

Функција: ____________________________ 

За Понуђача

Име: ___________________________

Функција: ___________________________

11. Обавезни услови за учешће

Бр. Услов Доказ
Напомена за све понуђаче: Наведени докази морају да буду достављени у складу 
са захтевима из Одељка 3 испод.
Напомена за конзорцијуме: Докази наведени испод морају да буду достављени у 
односу на сваког члана конзорцијума.

1) 

Понуђач је активно правно 
лице, уписано у надлежни 
привредни регистар у земљи 
порекла.

ЗА ДОМАЋА ПРАВНА ЛИЦА: Извод из 
Регистра привредних друштава који води 
Агенција за привредне регистре, односно 
надлежног судског или другог регистра.
ЗА СТРАНА ПРАВНА ЛИЦА: Извод из 
надлежног привредног регистра у земљи 
порекла или еквивалентни документ који 
се издаје у правном систему земље поре-
кла понуђача.
НАПОМЕНА: Извод или његов одговара-
јући еквивалент не сме да буде старији од 
30 дана, рачунајући од дана издавања до 
дана Рока за подношење понуда, односно 
до 60ог дана од дана објављивања у ,,Слу-
жбеном гласнику РС”.

2)

Понуђач и његови законски 
заступници нису осуђивани 
за неко од кривичних дела као 
чланови организационе крими-
налне групе, нису осуђивани 
због извршења кривичног дела 
против привреде, кривичних 
дела против животне средине, 
примања или давања мита или 
због преваре.

ЗА ДОМАЋА ПРАВНА ЛИЦА:
(i) За дела организованог криминала  – 
УВЕРЕЊЕ ПОСЕБНОГ ОДЕЉЕЊА (ЗА 
ОРГАНИЗОВАНИ КРИМИНАЛ) ВИШЕГ 
СУДА У БЕОГРАДУ, којим се потврђује да 
понуђач није осуђиван за неко од кривич-
них дела организованог криминала;
(ii) За кривична дела против привреде, 
против животне средине, кривично дело 
примања или давања мита, кривично дело 
преваре  – УВЕРЕЊЕ ОСНОВНОГ СУДА 
(које обухвата и податке из казнене

евиденције за кривична дела која су у 
надлежности редовног кривичног одељења 
Вишег суда) на чијем подручју је седиште 
домаћег понуђача, којим се потврђује да 
понуђач није осуђиван за кривична дела 
против привреде, против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре;
НАПОМЕНА: Уколико УВЕРЕЊЕ Основ-
ног суда не обухвата и податке из казнене 
евиденције за кривична дела која су у надле-
жности редовног кривичног одељења Вишег 
суда, Понуђач мора да достави и уверење и 
Основног суда и уверење Вишег суда.
ЗА ДОМАЋЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ 
ПРАВНИХ ЛИЦА:
Извод из казнене евиденције, односно 
надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПО-
СЛОВА (према месту рођења или месту 
пребивалишта) да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, кривична дела против 
привреде, против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре.
НАПОМЕНА: Горе наведени извод треба 
доставити у односу на сваког законског 
заступника понуђача.
ЗА СТРАНА ПРАВНА ЛИЦА:
Одговарајући еквивалентни доказ који се 
издаје у правном систему земље порекла 
понуђача.
ЗА СТРАНЕ ЗАКОНСКЕ ЗАСТУПНИКЕ 
ПРАВНИХ ЛИЦА:
Извод из казнене евиденције, односно 
надлежне ПОЛИЦИЈСКЕ УПРАВЕ 
МИНИСТАРСТВА УНУТРАШЊИХ ПО-
СЛОВА (према месту рођења или месту 
пребивалишта) да није осуђиван за неко 
од кривичних дела као члан организоване 
криминалне групе, кривична дела против 
привреде, против животне средине, 
кривично дело примања или давања мита, 
кривично дело преваре, или одговарају-
ћи еквивалентни доказ који се издаје у 
правном систему земље порекла понуђача/
његовог законског заступника.
НАПОМЕНА: Горе наведени извод треба 
доставити у односу на сваког законског 
заступника понуђача.
НАПОМЕНА: Докази или његов одговара-
јући еквивалент не сме да буде старији од 
30 дана, рачунајући од дана издавања до 
дана Рока за подношење понуда, односно 
60ог дана од дана објављивања у ,,Службе-
ном гласнику РС”

3) 

Понуђач је измирио доспеле 
пореске обавезе, доприносе и 
остале јавне дажбине у складу 
са прописима Републике Ср-
бије или друге земље порекла 
понуђача.

ЗА ДОМАЋА ПРАВНА ЛИЦА:
(i) Уверење Пореске управе Министарства 
финансија Републике Србије (за порезе, 
доприносе и друге јавне дажбине); и
(ii) Уверење надлежне локалне самоуправе 
 – града/општине (за изворне локалне јавне 
приходе).
ЗА СТРАНА ПРАВНА ЛИЦА:
Одговарајући еквивалентни доказ који се 
издаје у правном систему земље порекла 
понуђача.
НАПОМЕНА: Докази не смеју бити 
старији од 30 дана, рачунајући од дана из-
давања до дана Рока за подношење понуда, 
односно до 60ог дана од дана објављивања 
у ,,Службеном гласнику РС“

4) 

Понуђач поштује обавезе које 
произилазе из важећих прописа 
о заштити на раду, запошљава-
њу и условима рада, заштити 
животне средине и да нема 
забрану обављања делатности 
која је на снази у време подно-
шења понуде.

ЗА СВЕ ПОНУЂАЧЕ:
Уредно потписана и оверена Изјава, чији 
се нацрт налази у оквиру Конкурсне доку-
ментације, Прилог 2  – Додатак 1.

12. Додатни услови за учешће, односно квалификациони услови
Бр. Услов Доказ

1)

Пословни капацитет
Да Понуђач има закључено 
минимум 5 уговора о ЈПП или 
уговора о концесији у погледу 
пројеката јавних гаража (под-
земних и/или надземних), a који

Копије додељених уговора.* 
Алтернативно, Понуђач може доставити 
уредно потписану потврду издату од стра-
не јавног партнера са којим је закључен 
Уговор о ЈПП са или без елемената конце-
сије/Уговор о концесији, којом се
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су на снази или су били на сна-
зи у било ком тренутку у року 
од 5 година пре подношења 
понуде, без обзира на тренутак 
када су закључени.

потврђује да су уговору наведени у овом 
услову Пословног капацитета на снази 
или су били на снази у било ком тренутку 
у року од 5 година пре рока за подно-
шење понуде, без обзира на то када су 
закључени, а која садржи основне податке 
о таквом пројекту, земљи у којој је такав 
пројекат извршен или је у току, податке 
о наручиоцу, укупној вредности уговора, 
капацитет гаража итд.
* Напомена: Уговори закључени у складу 
са прописима стране државе се имају 
ценити према њиховој садржини и да ли 
према истој одговарају садржини/суштини 
уговора о ЈПП како је наведено у овом 
услову Пословног капацитета.

2)

Финансијски капацитет
Најмање 20 милиона ЕУР 
годишњег прихода у свакој од 3 
пословне године које претходе 
години у којој је објављен Јавни 
позив. Годишњи приход за 
потребе овог услова сматраће се 
као приход исказан у финансиј-
ским извештајима Понуђача.

Финансијски извештаји Понуђача, одно-
сно релевантних чланова Конзорцијума, 
достављени у оквиру Пратеће доку-
ментације уз Понуду, како је прописано 
Конкурсном документацијом.

13. Додатне напомене у вези са достављањем доказа
1. Домаћа физичка лица (тј. предузетници) која учествују као пону-

ђачи у Поступку доделе концесије достављају једино: (i) извод из казнене 
евиденције, односно надлежне Полицијске управе Министарства унутра-
шњих послова (према месту рођења или месту пребивалишта) да нису осу-
ђивана за неко од кривичних дела као чланови организоване криминалне 
групе, кривична дела против привреде, против животне средине, кривично 
дело примања или давања мита, кривично дело преваре; (ii) уверење Поре-
ске управе Министарства финансија Републике Србије (за порезе, допри-
носе и друге јавне дажбине); и (iii) уверење надлежне локалне самоуправе 
 – града/општине (за изворне локалне јавне приходе).

2. Страна физичка лица која учествују као понуђачи у Поступку до-
деле концесије достављају еквиваленте доказима из тачке 1. овог Одељка 3 
који се издају у правном систему земље порекла.

3. Сви докази достављају се у форми простих и неоверених копија, 
уколико експлицитно није наведено другачије овде. Град може, пре доно-
шења одлуке о избору најповољније понуде, захтевати од понуђача, чија је 
понуда оцењена као најповољнија, да достави Граду оригинале или овере-
не копије свих или неких од доказа из Одељка 1 изнад.

4. Уколико понуђач не достави тражене оригинале или оверене копи-
је докумената из претходног става, у прописаном року који не може бити 
краћи од пет (5) дана, Град може одбити његову понуду као неприхватљиву.

5. Понуђач који је уписан у Регистар понуђача који се води при Аген-
цији за привредне регистре, није дужан да приликом подношења понуде 
доказује испуњеност обавезних услова из тачки 1)  – 4) које се налазе у 
табели у Одељку 1. Уместо тога, пожељно је да понуђачи који су уписани 
у Регистар понуђача, изричито наведу ту чињеницу, те да се испуњеност 
услова из тачки 1)  – 4) могу утврдити увидом у Регистар понуђача.

6. У случају да било које промене везане за испуњење услова за учество-
вање у Поступку доделе концесије из Одељка 1 и 2 изнад наступе пре доно-
шења одлуке о избору најповољније понуде или одлуке о поништају Поступка 
доделе концесије, односно до момента потписивања уговора о концесији, По-
нуђач је дужан да обавести Град писаним путем и да достави релевантну до-
кументацију, најкасније у року од пет (5) дана од дана настанка такве промене.

7. Уколико понуђач има седиште ван Републике Србије, Град има 
право да провери да ли су достављени докази издати од стране надлежних 
органа те земље.

8. У случају да понуђач не достави тражени доказ до дана Рока за под-
ношење понуда, услед немогућности надлежног органа у земљи порекла по-
нуђача да изда такав документ у захтеваном року, Град може продужити рок 
за достављање таквог доказа за одговарајући додатни период, само у случају 
да понуђач достави доказ о овој спречености у оквиру своје понуде.

9. Уколико се било који од доказа из тачки 1)  – 4) из табеле у Одељ-
ку 1 изнад не издаје у правном систему земље порекла понуђача, понуђач 
може доставити своју писану изјаву којом се потврђује да се такав доку-
мент не издаје у земљи порекла понуђача и којом се потврђује испуњеност 
релевантног услова на коју се такав доказ односи, дату под пуном кривич-
ном и материјалном одговорношћу, оверену пред надлежним органом ове-
ре (јавни бележник или суд).

10. Било која јавна исправа (нпр. документ издат од стране држав-
них органа, документ оверен од стране јавног бележника или суда итд.) 
која није издата у Републици Србији, мора бити легализована ради њене 
даље употребе у Републици Србији. Примењиви процес легализације за-
виси од земље у којој је таква јавна исправа издата, односно да ли је таква 
земља потписница Конвенције о укидању потребе легализације страних 
јавних исправа, потписане у Хагу, 5. октобра 1961. године и да ли постоји 
потврђени билатерални уговор о међусобном ослобађању јавних исправа 
од легализације између те земље и Републике Србије (или њених правних 
претходника). Даље информације могу бити преузете са званичне интер-
нет странице Министарства спољних послова Републике Србије на следе-
ћем линку: https://mfa.gov.rs/lat/gradjani/usluge/overa-dokumenata.  22-29143

On the basis of Article 35, in relation to Article 10, paragraph 1 and 
Article 20 paragraph 3 and Article 22 of the Public-Private Partnership and 
Concessions Act of Republic of Serbia (”Official Gazette of RS” nos. 88/2011, 
15/2016 and 104/2016) (”Concessions’ Act”)

THE CITY OF KRAGUJEVAC (THE ”CITY”) 
34000 Kragujevac, Trg slobode 3, corporate ID number 07184069, TIN 

101982436 in capacity of the grantor

he reby  announces 

PUBLIC INVITATION 
for participation in the procedure for granting of a concession for 

financing, designing, construction, management and maintenance of a 
public garage located on the territory of the City of Kragujevac

The City invites all interested domestic and foreign legal entities 
and individuals that fulfil the requirements prescribed under this public 
invitation (”Public Invitation”) to participate in the procedure for granting of 
the concession right for financing, designing, constructing, managing and 
maintaining the public garage located on the territory of the City of Kragujevac 
(”Concession”).

1. Contact details of the City
City of Kragujevac 
Trg slobode 3
34000 Kragujevac 
Republic of Serbia
Saša Marković, Secretary of the Administration of Public Procurement
T: 034/306-287
W: https://www.kragujevac.rs/ 
E: jppgarza@kg.org.rs 
2. Information on the Concession
2.1 Legal basis
Article 10, paragraph 1 of the Concessions' Act defines that concession, in 

term of this Act, is a contractual or institutional public-private partnership with 
elements of concession in which the public agreement regulates the commercial 
use of natural resources, goods in general use that are in public ownership, i.e. 
goods owned by a public body or the performance of activities of general interest, 
which the public partner assigns to the private partner for a specified period of 
time, under specially prescribed conditions, with the payment of the concession 
fee by the private, i.e. public partner whereby the private partner bears the risk 
related to the commercial use of the subject matter of the concession.

Article 11, paragraph 1 of the Concessions’ Act foresees that a concession 
can be given for (a) the commercial use of funds in possession of the public 
body or (b) for performing activities of general interest, and especially for a 
specific list of activities referred to in this Article, among which it also stands in 
the field of utility services.

Article 20, paragraph 3 of the Concessions’ Act defines that, if the 
realisation of the public-private partnership project implies the provision of 
the concession referred to in Article 10 paragraph 1 of this Act, the procedure 
for choosing a private partner shall be implemented in accordance with the 
provisions of the Concessions’ Act.

Article 3, paragraph 1 item 7) of the Utility Services Act (”Official 
Gazette of RS”, No. 88/11, 104/16 and 95/18) defines that utility services, in 
terms of this Act, among others, include:

 – management of public parking lots ((point 7) management of public 
parking lots is a service of maintenance of public parking lots and parking spaces 
in marked places (closed and open spaces), organisation and control of parking 
and parking charges, collection of improperly parked, discarded or abandoned 
vehicles, relocation of parked vehicles under the conditions prescribed by this 
and other special acts, installation of devices by an order of the competent 
authority that prevents the removal of vehicles, as well as removal, relocation 
of vehicles and installation of devices that prevent removal of vehicles in cases 
provided by a special decision of the local government assembly, in which 
the manner of performing utility services of managing public parking lots is 
determined, as well as the manner of charging for these services).

Article 9, paragraph 7 of the Utility Services Act provides that for the 
procedure of controlling the performance of the utility services, the funding 
of which is secured from the budget of the local self-government unit, i.e. the 
funding of which is secured fully or partially by collecting the compensation 
from the users of the utility services, the applicable provisions are the ones 
governing public-private partnerships and concessions.

2.2 Subject matter of the Concession/nature and scope of the concession 
activity

The subject matter of the Concession is financing, designing, construction, 
management and maintenance of one public garage on the territory of the City 
of Kragujevac (”Garage”) (hereinafter such project referred to as the ”Project”).

JKP ”Šumadija” Kragujevac is the current competent authority for the 
management of public parking lots on the territory of the City of Kragujevac, 
in accordance with the Decision on public parking lots on the territory of the 
City of Kragujevac (”Official Gazette of the City of Kragujevac”, no. 18/14, 
21/15, 29/15, 14/17, 11/18, 27/19, 14/20, 16/21 and 40/21). The founder of 
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JKP is the City of Kragujevac. JKP "Šumadija" Kragujevac is the only operator 
located on the territory of the City of Kragujevac that has been entrusted with 
the payment for parking in public parking lots. In addition to the above, the 
construction, maintenance, organisation and use of public parking lots, as well 
as protection, organisation and maintenance of public green areas falls within 
the scope of the activity of JKP ”Šumadija” Kragujevac. The City, as a public 
body, is a competent authority for the management of public parking lots, which 
involves the service of maintaining public parking lots and parking spaces in 
marked places (closed and open spaces), control of parking and parking charges, 
collection of improperly parked, discarded or abandoned vehicles, relocation of 
parked vehicles under the conditions prescribed by the act, installation of devices 
by an order of the competent authority that prevents the removal of vehicles, as 
well as removal, relocation of vehicles and installation of devices that prevent 
removal of vehicles in cases provided by a special decision of the Assembly 
of the local self-government unit, in which the manner of performing utility 
services of managing public parking lots, as well as charging for these services, 
initiates this concession procedure (”Concession Procedure”). The Concession 
shall be granted to a private partner by concession agreement upon completion of 
this Concession Procedure and selection of the most favourable bid.

2.3 Relations with JKP ”Šumadija” Kragujevac
2.3.1 Revocation of entrusted activities
Through the implementation of the Concession Procedure, activities 

entrusted to JKP ”Šumadija” shall be partially and temporarily revoked, so that 
the right to manage public parking lots in the constructed public garage, which 
is the subject matter of the Concession, will be exempted from the general 
management regime by JKP ”Šumadija” Kragujevac and be given to the selected 
concessionaire. The revocation of entrusted activities and its giving to the 
concessionaire shall be carried out in accordance with the applicable regulations.

2.4 Place of performing the Concession
The place for performing the activities envisaged by the Concession is on 

the territory of the City, as follows:
2.4.1 Parking garage ”Prodor 2”
The Garage should be located in the zone between the City Assembly 

Building and Dr Zoran Đinđić street. Access to this garage is planned to be from 
Dr Zoran Đinđić street and the block street behind the ”Dom Samoupravljača” 
building and the City Assembly building. The realisation of the project is conducted 
in accordance with the General Regulation Plan ”Prodor”. The garage that includes 
two underground floors would have the total capacity of up to 320 parking spaces. 

2.5 Type of the Concession and the Concession Procedure
The Concession Procedure is implemented on the basis of Article 20, 

paragraph 3, in conjunction with Article 10, paragraph 1 and in accordance with 
Articles 35 to 41 of the Concessions' Act, as a concession for the development 
of underground garage and for performance of delegated activity- management 
of public parking, the subject of which is financing, designing, constructing, 
operating and maintaining a public garage located on the territory of the City.

The Concession Procedure shall be conducted on the basis of the Opinion 
of the Commission for Public-Private Partnership, of the Government of the 
Republic of Serbia, no. 06/2022 from 22.03.2022.

The Concession will not be granted in phases. 
The Concession Procedure will be implemented without prequalification.
2.6 Concession Fee
The concession fee is to be payable by the concessionaire to the City in 

line with dynamics determined under the concession agreement. 
The amount of the concession fee shall not be lower than 5% of the 

realised profit of the subject matter of the concession, provided that the period 
of non-payment of the concession shall not be longer than 10 years.

2.7 Concession length
The Concession shall last for 35 years, after the receipt of the use permit, i.e. 

38 years in total, including the design and construction period ("Concession Term").
3. Participation in Concession Procedure
3.1 Participation requirements
3.1.1 Mandatory participation requirements
Each bidder must prove that:
1) it is an active legal entity, registered in the competent commercial 

registry of the country of residence;
2) itself and its legal representative(s) have not been convicted for 

any criminal act as a member to the organised criminal group, have not been 
convicted for white collar crimes (krivično delo protiv privrede), criminal acts 
against environmental protection, criminal act of receiving or giving bribes or 
the criminal act of fraud;

3) it has paid due taxes, contributions and other public fees in accordance 
with the regulations of the Republic of Serbia or such other country of residence 
of the bidder, as the case may be; and

4) it complies with all obligations stemming from the legal acts governing 
safety at work, employment and labour conditions, and environmental 
protection and there is no prohibition of performance of business activity 
against the bidder in force at the time of submission of the bid.

The proofs required for fulfilment of mandatory participation 
requirements are envisaged under Appendix 2 attached hereto.

3.1.2 Additional participation / qualification requirements
 – Business capacity
The Bidder concluded, in the period of 5 years before the Public 

Invitation, including from the day of the publication of the Public Invitation, a 

minimum 5 of public-private partnership agreements or concession agreements 
regarding project of public garages (underground and / or overground), which 
are in force or were in force at any time during the period of 5 years before 
submission of the bid, regardless of the date of their conclusion.

 – Financial capacity
At least EUR 20 million of annual revenue in each of 3 business years 

preceding the year of publishing of the Public Invitation. The annual revenue for 
the purposes of this requirement shall be considered as the revenue expressed in 
financial statements of a Bidder.

The proofs required for fulfilment of additional participation/ qualification 
requirements are envisaged under Appendix 2 attached hereto.

3.2 Obtaining of Tender Documentation
Any interested party that fulfils requirements prescribed under this 

Section 3.1 and Section 3.2 may participate in the Concession Procedure and 
receive the tender documentation for this Concession Procedure (”Tender 
Documentation”). Consortiums may also participate in the Concession 
Procedure, in line with the terms prescribed under Tender Documentation and 
the Concessions’ Act.

The request for obtaining of the Tender Documentation (”Request for the 
Tender Documentation”) must be sent to the City, no later than the day 40th at 
12.00 hours a.m. since the date of publishing at ”The Official Gazette of the 
Republic of Serbia”, at the address specified under Section 1, via certified mail 
with receipt confirmation or via e-mail to the address specified under Section 1. 

Along with the Request for the Tender Documentation, each interested 
party must submit:

(i) duly signed copy of the confidentiality agreement (”Confidentiality 
Agreement”) (Appendix 1 of the Public Invitation); and

(ii) official excerpt issued by the competent commercial registry, not 
older than 30 days as of the day before submission of the Request for Tender 
Documentation, which proves that a signatory of the Confidentiality Agreement 
is authorised for such representation or original of duly signed and certified 
power of attorney, in case that confidentiality agreement is signed by the person 
other than the statutory representative of the interested party. In case that either 
of the document is issued in a language other than Serbian, a certified translation 
of a court sworn interpreter in Serbia for the relevant language should also be 
provided along with the original of relevant document.

The Request for Tender Documentation should indicate the address and 
e-mail address of the interested party to which the Tender Documentation shall 
be delivered.

Only the Request for Tender Documentation delivered in line with this 
Section 3.1 will be considered as due and complete and will entitle interested 
party to receive the Tender Documentation.

There is no fee for obtaining the Concession documentation.
4. Criteria for selection of most favourable bid
The criterion for selection of the most favourable bid in this Concession 

Procedure will be the highest Concession Fee offered. 
In their bids, the bidders shall express the Concession Fee in the amount 

of at least 5% of realised income from the subject of the concession. Grace 
period will be no longer than 10 years. 

Each bidder should take into account that the offered Concession Fee 
will become a contractual payment obligation and will be envisaged by the 
Concession Agreement.

5. Submission of the bids
The Bids must be submitted by no later than the day 60th at 12.00 hours 

a.m. since the date of publishing at ”The Official Gazette of the Republic of 
Serbia” (”Bids’ Submission Deadline”) at the premises of the City, as indicated 
in Section 1 herein.

The Bids should be submitted in person or via certified mail with 
receipt confirmation, in closed envelopes as further defined under Tender 
Documentation. The Bids shall be considered as submitted upon their physical 
receipt by the City by the receipt office of the City, office no. 306A.

The Bids must be submitted in Serbian language. 
6. Validity period
The offer must be valid for at least 90 days from the day of the bid 

opening.
7. Language of the offer
Bids shall be delivered in Serbian language.
All documentation within the offer issued in a language other than 

Serbian must be submitted along with the Serbian translation authenticated by 
a court interpreter.

Bidders will be responsible for the accuracy of translation of the 
documentation issued in another language into Serbian.

In case of discrepancies between several language versions of a particular 
document, the Serbian language version shall prevail.

8. Notification on results of the Concession Procedure
Results of the Concession Procedure will be disclosed by the 120th day 

since the date of publishing of the Public Invitation at the City’s official website 
page and at the Public Procurement Portal. The City will deliver relevant 
decision, along with the Minutes of opening and evaluation of the Bids, to each 
bidder via e-mail and will publish such decision at its official website and the 
Public Procurement Portal.

9. Protection of rights of the bidders 
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9.1 Any party interested in participation or which participates in the 

Concession Procedure is entitled to submit a request for protection of rights in 
relation to this Concession Procedure to the Republic Commission for Protection 
of Rights of the Bidders in Public Procurement Procedure (”Commission”).

9.2 The request for protection of rights shall be delivered to the City 
at the address indicated in Section 1 herein, via certified mail with receipt 
confirmation. 

Simultaneously, a copy of a request for protection of rights shall be 
delivered to the Commission at the following address:

Administration for joint affairs of Republic authorities: Nemanjina 22 –
26, 11000 Belgrade

9.3 A request for protection of rights may be submitted against any 
decision of the City that may be challenged separately and that was rendered 
against the law, in the opinion of the submitting party. 

9.4 The deadlines for submission of request for protection of rights are 
as follows:

Precise information on the deadline(s) for the protection of rights
The request for the protection of rights may be submitted during the 

entire public procurement procedure, unless otherwise provided by the Public 
Procurement Act, and no later than ten days as of the date of publication of 
the Decision of the procuring entity regarding the termination of the public 
procurement procedure in accordance with the Public Procurement Act on the 
Public Procurement Portal.

The request for the protection of rights challenging the actions of 
the procuring entity regarding the type of procedure, content of the Public 
Invitation and Tender Documents shall be considered timely if received by the 
procuring entity later than three days before the Bids' Submission Deadline, i.e. 
applications, regardless of the manner of delivery.

The request for the protection of rights which disputes the actions of the 
procured entity taken after the Bids’ Submission Deadline shall be submitted 
within ten days as of the day of the publication of the Decision of the procured 
entity on the Public Procurement Portal, i.e. from the day of the receipt of the 
Decision in cases when the publication on the Public Procurement Portal is not 
provided by the Public Procurement Act.

After the expiration of deadline for the submission of the request for the 
protection of rights, the applicant may not supplement the request by stating the 
reasons related to the actions that are the subject of the dispute in the submitted 
request or by disputing other actions of the procuring entity with which he was 
or could have been acquainted before the deadline for the protection of rights, 
and which he did not point out in the submitted request.

The request for the protection of rights shall not challenge the actions 
of the procuring entity undertaken in the public procurement procedure if the 
applicant was or could have been acquainted with the reasons for its submission 
before the deadline for the submission of the request, and the applicant did not 
submit it before the deadline. If, in the same public procurement procedure, the 
request for the protection of rights was re-submitted by the same applicant, that 
request shall not challenge the actions of the procuring entity that the applicant 
knew or could have known when submitting the prior request.

The subject matter of the dispute in the procedure of protection of rights shall 
not be potential deficiencies or irregularities of the procurement documentation that 
are not indicated in accordance with Article 97 of the Public Procurement Act.

The procuring entity shall publish a notice on the submitted request 
for the protection of rights on the Public Procurement Portal no later than the 
day following the day of receipt of the request for the protection of rights. 
Submission of the request for the protection of rights delays the continuation 
of the public procurement procedure by the procuring entity until the end of the 
procedure for the protection of rights. The request for the protection of rights 
shall contain the information from Article 217 of the Public Procurement Act.

If the applicant undertakes actions in the procedure through a proxy, the 
authorisation for representation in the procedure of protection of rights shall be 
submitted with the request for the protection of rights.

The applicant who has a permanent or temporary residence, i.e. a seat 
abroad, shall be obliged to appoint a proxy in the request for the protection 
of rights for the receipt of letters in the Republic of Serbia, stating all the 
information necessary for communication with the designated person.

During the submission of the request for the protection of rights to the 
procuring entity, the applicant shall be obliged to submit proof of payment of 
the fee. Evidence shall be any document from which it can be determined that 
the transaction was performed for the appropriate amount from Article 225 of 
the Public Procurement Act and that such transaction refers to the request for 
the protection of rights in question.

A valid proof of payment of the fee, in accordance with Republic 
Commission Instructions on payment of the fee for submitting a request for the 
protection of the rights, is published on the website of the Republic Commission.

10. Bid Bond
Each bidder must submit along with its bid a bid bond. The means of 

financial security for the seriousness of the bid bond is a bank guarantee in the 
amount of 3% of the estimated value of the concession (”Bid Bond”) issued in 
favour of the City.

Form and content of the Bid Bond, as well as the eligibility criteria for the 
issuing bank will be provided within the Tender Documentation.

Validity period of the Bid Bond must not be shorter than 3 (three) months 
as of the date of the Bids’ Submission Deadline. 

Schedules:
1) Appendix 1  – Confidentiality Agreement
 
2) Appendix 2  – Participation requirements and proofs on their fulfilment

CONFIDENTIALITY AGREEMENT
(“Agreement")

Executed by and between:
The City of Kragujevac

(the “City")
and

________________________
[name of the Bidder]

 (the “Bidder")
(hereinafter jointly referred to as the “Parties");

Preamble
WHEREAS the City has published a Public Invitation to bid no. _______, 
on _____________ in the procedure of granting the concession right for 
financing, designing, constructing, operating and maintaining of a public 
garage located on the territory of the City of Kragujevac (“Concession 
Procedure”, such project referred to as the “Project");
WHEREAS the Bidder, ________________ [corporate ID no], having its 
seat at ________________________ has demonstrated interest to participate 
in the Concession Procedure and to receive the Tender Documentation setting 
out the Concession Procedure;
WHEREAS in the course of participation in the Concession Procedure the 
City may provide the Bidder with certain information relating to the Project 
thereby enabling Bidder to prepare its binding bid;
NOW, THEREFORE, the Parties have agreed as follows:
1. Confidential Information
1.1 For the purposes of this Agreement, the following data and information 
shall be deemed “Confidential Information”:
1.1.1 information and contents of the tender documentation (“Tender 
Documentation”) that shall be received by the Bidder upon signing of this 
Agreement, information and documents disclosed during the due diligence 
process of the Project;
1.1.2 any analyses, data, plans, compilations, studies and other documents 
prepared by the City which contain or otherwise reflect or are generated from 
any such information as is specified in paragraph 1.1.1 above;
1.1.3 any other information on the City, Concession Procedure and/or the 
Project; and
1.1.4 information pertaining to the existence and content of this Agreement.
2. Rights and Obligations of the Parties
2.1 The Bidder undertakes to keep confidential and not to disclose in any way 
any Confidential Information.
2.2 The Bidder undertakes in particular to:
2.2.1 within its means, deny access to the Confidential Information to all 
persons except Privileged Persons (as defined below);
2.2.2 within its means, protect the Confidential Information from 
unauthorised use, publication or disclosure;
2.2.3 use Confidential Information solely for the purposes of preparing and 
submission of its bid in the Concession Procedure and conducting its due 
diligence of the Project;
2.2.4 refrain from making copies in any form, reproducing or distributing in 
whole or in part any information or any documents, material or other data 
containing Confidential Information other than needed to evaluate the Project 
with the Privileged Persons, without the City’s explicit written consent; and
2.2.5 observe other reasonable instructions of the City relating to the 
protection of the Confidential Information.
2.3 All of the Confidential Information shall remain the property of the City. 
Disclosure of such Confidential Information to the Bidder shall not confer 
upon the Bidder any rights or licence whatsoever in respect of any part of the 
Project i.e. the Concession Procedure;
2.4 Obligations listed under paragraphs 2.2.1 to 2.2.5 shall apply mutatis 
mutandis to the Privileged Persons. The Bidder shall be liable for any 
breach of obligations set forth under paragraphs 2.2.1 to 2.2.5 by any of the 
Privileged Persons.
2.5 If the City so requests in writing at any time or if the Bidder ceases to 
participate in the Concession Procedure, for any reason envisaged by the 
Tender Documentation, or the Concession Procedure is cancelled, in line 
with the Tender Documentation, the Bidder will forthwith return to the City 
or destroy all Confidential Information together with all copies, analyses, 
memoranda or other notes containing or reflecting any of the Confidential 
Information made by the Bidder or the Privileged Person. In addition the
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Bidder and/or the Privileged Person will delete all Confidential Information 
from any computer, word processor or other device containing Confidential 
Information in their possession, custody or control. The destruction or return 
of any Confidential Information according to this obligation does not release 
the Bidder or the Privileged Persons from the confidentiality obligation set 
under this Agreement.
3. Privileged Persons
3.1 The Bidder is permitted to disclose the Confidential information only to 
its directors, officers, employees, partners, auditors, accountants, advisers or 
agents, provided that involvement of these persons is necessary or advisable 
to the Bidder for preparation of its bid and participation in the Concession 
Procedure (these persons, the “Privileged Persons”). 
4. Exceptions
4.1 The obligation to confidentiality pursuant to Clause 2 of this Agreement 
is not applicable to Confidential Information (A) which is in the public 
domain at the moment of disclosure to the Bidder or a Privileged Person, 
(B) which becomes publicly available after disclosure to the Bidder or 
Privileged Persons for other reasons than due to a breach of an obligation of 
confidentiality by the Bidder, a Privileged Person or a person the actions of 
which are attributable to the Bidder or a Privileged Person, or (V) which the 
Bidder is obliged to disclose under applicable law or upon decision or request 
of the competent court or other competent state authority or regulatory 
authority, provided that the City has been timely informed by the Bidder 
about the required disclosure and the reason for such disclosure.
5. Term
5.1 This Agreement is concluded for an indefinite term. 
6. Damages
6.1 In the event of a breach of the provisions of this Agreement, by the 
Bidder or Privileged Persons, the Bidder shall be obliged to compensate the 
City for all the damage for each breach of the Agreement committed by the 
Bidder and/or Privileged Person.
7. No representation
7.1 The City gives no representations or warranties regarding the accuracy, 
completeness and reasonableness of the Confidential Information provided to 
the Bidder. The Bidder agrees that neither the City nor any of its respective 
representatives, employees, advisers and agents shall have any liability for any 
direct or indirect loss or damage of the Bidder or Privileged Person resulting 
from either (i) furnishing or use of the Confidential Information or (ii) relying 
on any statement contained in or omitted from the Confidential Information.
8. Miscellaneous
8.1 This Agreement and the relationship between the Parties shall be 
governed by and interpreted in accordance with the laws of Serbia, without 
reference to conflict of laws rules.
8.2 All disputes arising out of or in connection with this Agreement not 
amicably reconciled shall be finally settled before the competent court in 
Kragujevac. 
8.3 The invalidity or unenforceability of any provision of this Agreement 
shall in no way affect the validity or enforceability of any other provision of 
this Agreement. Should any provision of this Agreement be declared invalid 
or unenforceable, such provision shall be substituted by a provision that 
is valid, enforceable and suitable to carry out the intent of such invalid or 
unenforceable provision.
8.4 Amendments and supplements to this Agreement shall be binding upon 
the Parties only if made in writing and executed by both Parties.
8.5 This Agreement is concluded in 4 (four) counterparts, 2 (two) for each of 
the parties.

On ________________
The City

Name: _____________________
Position: ____________________

The Bidder
Name: _____________________
Position: ____________________ 

11. Mandatory participation requirements

No. Requirement Proof
Note for all bidders: Listed proofs must be submitted in line with requirements further 
elaborated under Section 3 below.
Note for consortiums: Proofs listed below must be submitted in respect of each member 
of a consortium.

5)

A bidder is an active legal 
entity, registered in the 
competent commercial 
registry in the country of 
residence.

FOR DOMESTIC LEGAL PERSONS: Excerpt 
from the Commercial Registry maintained by 
the Serbian Business Registers Agency, i.e. the 
competent court or other registry.
FOR FOREIGN LEGAL PERSONS: Excerpt 
from the competent commercial registry in the

country of residence or the equivalent document 
available within the legal system of the country of 
residence of a bidder.
NOTE: The excerpt or its corresponding 
equivalent shall not be older than 30 days, 
counting from the issuing date until the date of the 
Bids' Submission Deadline by the day 60th since 
the date of publishing at "The Official Gazette of 
the Republic of Serbia".

6) 

A bidder and its legal 
representatives have not 
been convicted for any 
criminal act as a member 
to the organised criminal 
group, have not been 
convicted for white collar 
crimes [krivično delo 
protiv privrede], criminal 
acts against environmental 
protection, criminal acts of 
receiving or giving bribes or 
the criminal act of fraud.

FOR DOMESTIC LEGAL PERSONS:
(iii) For criminal acts of organised crime- 
CERTIFICATE OF THE SPECIAL 
DEPARTMENT (FOR ORGANISED CRIME) 
OF THE HIGH COURT IN BELGRADE, 
confirming that a bidder has not been convicted 
for any of the criminal acts of the organized 
crime;
(iv) For white collar crimes and criminal acts 
against environmental protection, criminal act of 
receiving or giving bribes or the criminal act of 
fraud  – CERTIFICATE OF THE BASIC COURT 
(which includes the data from the criminal record 
for criminal acts that are within the competencies 
of the regular criminal department of the High 
Court) competent within the territory where the 
seat of a bidder is located, confirming that a 
bidder has not been convicted for white collar 
crimes and criminal acts against environmental 
protection, criminal act of receiving or giving 
bribes or the criminal act of fraud;
NOTE: In case that certificate of the Basic Court 
does not envisage data from the criminal record 
for criminal acts that are within the competencies 
of the regular criminal department of the High 
Court, a bidder shall deliver the certificates from 
both the Basic Court and the High Court.
FOR DOMESTIC STATUTORY 
REPRESENTATIVES OF LEGAL PERSONS:
Excerpt from the criminal record i.e. competent 
POLICE DEPARTMENT OF THE MINSITRY 
OF INTERIOR (competency determined in line 
with the place of birth or place of residence), 
confirming that representative has not been 
convicted for any criminal act as a member to 
the organised criminal group, have not been 
convicted for white collar crimes, criminal acts 
against environmental protection, criminal act 
of receiving or giving bribes or the criminal act 
of fraud.
NOTE: Above-mentioned excerpt shall be 
delivered for each of the statutory representatives 
of a bidder.
FOR FOREIGN LEGAL PERSONS:
Corresponding equivalent proof available under 
the legal system of the country of residence of a 
bidder. 
FOR FOREIGN STATUTORY 
REPRESENTATIVES OF LEGAL PERSONS:
Excerpt from the criminal record i.e. competent 
POLICE DEPARTMENT OF THE MINSITRY 
OF INTERIOR (competency determined in line 
with the place of birth or place of residence), 
confirming that representative has not been 
convicted for any criminal act as a member to 
the organised criminal group, have not been 
convicted for white collar crimes, criminal acts 
against environmental protection, criminal act 
of receiving or giving bribes or the criminal act 
of fraud, or the corresponding equivalent proof 
available in the legal system of the country of 
residence of a bidder/its legal representative.
NOTE: Above-mentioned excerpt shall be delivered 
for each of the statutory representatives of a bidder.
NOTE: The proofs or its appropriate equivalent shall 
not be older than 30 days, counting from the issuing 
date until the date of the Bids' Submission Deadline 
by the day 60th since the date of publishing at "The 
Official Gazette of the Republic of Serbia".

7)

A bidder has paid due taxes, 
contributions and other 
public fees in accordance 
with the regulations of the 
Republic of Serbia or such 
other country of residence of 
a bidder, as the case may be.

FOR DOMESTIC LEGAL PERSONS:
(iii) Certificate of the Tax Administration of the 
Ministry of Finance of Republic of Serbia (for 
taxes, contributions and other public fees); and
(iv) Certificate of the competent local self-
governance unit  – city/municipality (for local 
public fees).
FOR FOREIGN LEGAL PERSONS:
Corresponding equivalent proof available under 
the legal system of the country of residence of a 
bidder. 
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NOTE: The proofs shall not be older than 30 days, 
counting from the issuing date until the date of the 
Bids' Submission Deadline by the day 60th since 
the date of publishing at "The Official Gazette of 
the Republic of Serbia".

8) 

A bidder complies to all 
obligations stemming from 
the legal acts governing 
safety at work, employment 
and labour conditions, and 
environmental protection 
and there is no prohibition 
of performance of business 
activity issued against a 
bidder applicable at the time 
of submission of a bid.

FOR ALL BIDDERS:
Duly signed and certified Statement, template of 
which is provided within Tender Documentation, 
Schedule 2  – Appendix 1.

12. Additional participation requirements
No. Requirement Proof

1) 

Business capacity
That the Bidder concluded, in 
the period of 5 years before the 
Public Invitation, including from 
the day of publishing of the Public 
Invitation, a minimum of 5 Public-
Private Partnership Agreements 
or Concession Agreements 
regarding project of public garages 
(underground or overground), 
which are in force or were in force 
at any time during the period of 5 
years before submission of the Bid, 
regardless of the date of conclusion.

Copies of awarded contracts*.
Alternatively, a Bidder may provide a duly 
signed confirmation, issued by the public 
partner with whom the Public-Private 
Partnership Agreement has been concluded 
with or without concession elements/ 
Concession Agreement, by way of which it 
is confirmed that the Bidder was awarded 
the Agreements listed within the terms 
of the Business capacity, containing the 
basic information on the project, country 
in which such project was performed or is 
in progress, information on the employer, 
total value of the agreement, the capacity 
of the garages etc.
Note: Contracts concluded in accordance 
with regulations applicable in other 
jurisdictions will be appraised per 
their content and their subject matter 
comparability as defined herein.

2) 

Financial capacity
At least EUR 20 million of 
annual revenue in each of the 
3 business years preceding the 
year of publishing of the Public 
Invitation. The annual revenue for 
the purposes of this requirement 
shall be considered as the revenue 
expressed in financial statements of 
the Bidder.

Financial statements of a Bidder, i.e. the 
relevant Consortium members, submitted 
as part of Supporting Documentation 
of a Bid, as prescribed by the Tender 
Documentation.

13. Additional notes on submission of proofs
1. Domestic natural persons (i.e. entrepreneurs) participating in the 

Concession Procedure as the bidders should submit only (i) Excerpt from the 
criminal record i.e. competent Police department of the Minsitry of interior 
(competency determined in line with the place of birth or place of residence), 
confirming that they have not been convicted for any criminal act as members 
of the organised criminal group, have not been convicted for white collar crimes, 
criminal acts against environmental protection, criminal act of receiving or giving 
bribes or the criminal act of fraud; (ii) Certificate of the Tax Administration of 
the Ministry of Finance of Republic of Serbia (for taxes, contributions and other 
public fees); and (iii) Certificate of the competent local self-governance unit  – 
city/municipality (for local public fees).

2. Foreign natural persons participating in the Concession Procedure as 
the bidders should submit corresponding equivalent proofs to those enlisted 
under point 1. of this Section 3 above, that are available under the legal system 
of the country of residence.

3. All proofs must be submitted in a form of simple, uncertified copies, 
unless expressly provided different herein. The City may, prior to rendering of 
the decision on selection of the most favourable bid, request that the Bidder, 
whose Bid was evaluated as the most favourable one, delivers to the City 
originals or certified copies of all or some of the proofs from Section 1 above.

4. Should the Bidder fail to deliver requested originals or certified copies 
from the previous paragraph, within prescribed deadline which shall not be 
shorter than five (5) days, the City may reject its Bid as unacceptable.

5. The Bidder registered in the Register of bidders maintained by the 
Serbian Business Registers Agency is not required to prove compliance with 
the mandatory participation requirements listed under points 1) to 4) in the 
table under Section 1 above. Instead, it is preferable that such Bidder indicates 
that it is registered with the Register of bidders in a separate document and that 
compliance with requirements from points 1) to 4) in the table above may be 
confirmed by search of the Register of bidders. 

6. In case that any changes relevant to the compliance of conditions for 
participation set under Section 1 and 2 hereof occur before the City renders 
the decision on selection of most favourable bid or decision on cancellation of 
the Concession Procedure i.e. until the moment of conclusion of the concession 
agreement, the Bidder shall notify the City in writing and deliver pertaining 
documentation, within five (5) days as of occurrence of such change, at the 
latest.

7. If a bidder has its seat in a country other than Republic of Serbia, 
the City is entitled to check if submitted proofs were issued by the competent 
authorities of the relevant country. 

8. In case that a bidder fails to acquire either of the requested proof until 
the Bids' Submission Deadline, because of inability of the competent authority 
of the relevant country of origin of a bidder to issue relevant proof until the 
Bids' Submission Deadline, the City may allow a bidder to submit such proof 
subsequently, within the appropriate period, provided that a bidder provides the 
proof on such occasion within the bid.

9. If any of the proofs listed under points 1) to 4) in the table under Section 
1 above are not being issued in the country of residence of a bidder, instead 
of such proof, a bidder may submit its written statement confirming that such 
document cannot be obtained under the legal system of country of residence of 
a bidder and confirming compliance with the relevant requirement on which the 
relevant proof refers to, issued under criminal and material liability, certified 
before the competent certification authority (notary public or court).

10. Any public document (e.g. any document issued by the state 
authorities, documents certified before a notary public or a court etc.) issued in 
a country other than the Republic of Serbia, shall be legalized for its further use 
in the Republic of Serbia. The applicable legalization process depends on the 
country of issuance of such public document i.e. if the country is a signatory to 
the Convention Abolishing the Requirement of Legalization for Foreign Public 
Documents, executed in Hague on 5 October 1961 and if there is a ratified 
international agreement on exemption of certain public documents from any 
kind of legalization executed between that country and the Republic of Serbia 
(or its predecessors) in place. Further information can be obtained from the 
official website of the Ministry of Foreign Affairs of Republic of Serbia at the 
following link https://mfa.gov.rs/lat/gradjani/usluge/overa-dokumenata. 

  22-29143

На основу члана 9. Закона о комуналним делатностима (,,Службени 
гласник РС”, бр. 88/11, 46/14  – Одлукa УС РС, 104/16 и 95/18), чл. 22. и 35. 
Закона о јавно-приватном партнерству и концесијама (,,Службени гласник 
РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), чл. 15. и 40. Статута града Лознице (,,Слу-
жбени лист града Лознице”, број 1/19  – пречишћен текст), као и Концесио-
ног акта за поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 
путника на Пакету „Ц” линија на територији града Лознице

ГРАД ЛОЗНИЦА

објављује 

ЈАВНИ ПОЗИВ 
бр. K6/2021 – отворени поступак 

за прикупљање понуда за концесију – поверавање обављања 
делатности градско-приградског превоза путника на Пакету „Ц” 

линија на територији града Лознице

1. Расписује се јавни позив за прикупљање понуда за избор најпо-
вољнијег учесника на конкурсу  – понуђача за концесију  – поверавање оба-
вљања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету „Ц” 
линија на територији града Лознице на период од 5 година.

2. Право достављања понуда по јавном позиву имају привредна дру-
штва и друга правна лица (у даљем тексту понуђачи) која су регистрована 
за обављање делатности јавног линијског превоза путника и испуњавају 
услове утврђене Закона о превозу путника у друмском саобраћају.

3. Градско-приградски превоз путника обављаће се на следећим ли-
нијама: 

Пакет „Ц” линија:
1. Лозница  – Драгинац  – Пауља  – Доња Бадања  – Бања Бадања  – Те-

кериш,
2. Лозница  – Драгинац  – Прљуша,
3. Драгинац  – Јаребице  – Гвозденовићи,
4. Драгинац  – Филиповићи,
5. Лозница  – Слатина  – Ступница  – Шурице  – Драгинац,
6. Лозница  – Кривајица,
7. Лозница  – Гнила  – Доње Недељице  – Горње Недељице  – Брезјак,
8. Лозница  – Брадић  – Брњац  – Велико Село,
9. Лозница  – Руњани  – Попово раскршће  – Грнчара  – Крст  – Лозница.
Ђачке линије
10. Драгинац  – Јаребице  – Велико Село  – Брњац, 
11. Драгинац  – Цикоте  – Ступница, 
12. Драгинац  – Рибарице, 
13. Текериш  – Помијача  – Сипуља, 
14. Текериш  – Трбосиље, 
15. Липница  – Брадић  – Грнчара.
Минималан број полазака и повратака по линијама дат је у конкур-

сној документацији.
Понуђач може да конкурише за предметни пакет линија, а по рас-

писаном јавном позиву за прикупљање понуда за концесију  – поверавање 
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обављања делатности градско-приградског превоза путника на Пакету „Ц” 
линија на територији града Лознице, а у понуди, превозник може да пре-
дложи нове линије и поласке, али давалац концесије задржава право да не 
прихвати те предлоге.

Коначна верзија Пакета „Ц” линија у градско-приградском превозу 
путника на територији града Лозницe биће дефинисана јавним уговором.

4. Понуђач може да конкурише само за цео пакет линија. Уколико за 
предметни пакет линија не буде барем једна исправна понуда или не буде 
заинтересованих понуђача, давалац концесије ће закључити привремени 
уговор о превозу на том пакету линија  – до окончања новог поступка избо-
ра превозника за наведени пакет линија, а на одређено време, у складу са 
одредбама Одлуке о организацији и начину обављања градског и приград-
ског линијског превоза путника на територији града Лозница. 

Формирање конзорцијума ради учешћа у поступку доделе јавног 
уговора дозвољено је, уз напомену да се:

1) ограничава број чланова конзорцијума на 2 члана;
2) забрањују промене у структури конзорцијума, као што је замена 

чланова, припајање понуђача конзорцијуму или спајање конзорцијума или 
распуштање конзорцијума;

Забрањују се измене код подизвођача чији су капацитети потребни 
понуђачу или конзорцијуму да би испунио критеријуме за избор.

5. Рок трајања концесије  – поверавања обављања делатности град-
ског и приградског линијског превоза путника на територији града Лозни-
це је 5 година, односно обављање градско-приградског превоза путника на 
Пакету „Ц” линија на територији града Лознице поверава се на период од 
5 година и биће ближе регулисан закључењем јавног уговора о поверавању 
обављања делатности градско-приградског превоза путника на територији 
града Лознице, којим ће бити регулисан и поступак раскида уговора пре 
истека времена на које је закључен и права и обавезе које из тога прои-
стичу.

6. Обављање поверене комуналне делатности спроводиће се по це-
нама на које је сагласност дата решењем Градског већа града Лознице, а 
промена истих вршиће се на образложен захтев превозника уз сагласност 
Скупштине града Лознице, а у складу са Законом о комуналним делатно-
стима. 

7. Понуђач је дужан да, на основу књиговодствене, финансијске и 
правне нормативне документације, докаже своју техничку и организаци-
ону оспособљеност за обављање комуналне делатности која се поверава. 

Понуда по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за кон-
цесију  – поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 
путника на Пакету „Ц” линија на територији града Лознице обавезно мора 
да садржи: 

 – назив и седиште привредног друштва, односно правног лица, са 
подацима о лицу овлашћеном за заступање и са свим потребним информа-
цијама (телефон, факс и др.) у циљу непосредног комуницирања; 

 – извод из одговарајућег регистра којим се доказује да је привредно 
друштво, односно правно лице регистровано за обављање јавног линијског 
превоза путника; 

 – лиценцу за превоз издату од стране надлежног министарства за 
послове саобраћаја, а о испуњености услова за обављање јавног превоза 
путника у друмском саобраћају  – за домаћи/међународни линијски превоз 
путника; 

 – доказ о техничкој опремљености основних средстава  – аутобуса 
(листа возила понуђача са којима се конкурише за предметни пакет линија, 
потврде о регистрацији аутобуса са уписаном годином производње аутобу-
са, односно, оверена фотокопија саобраћајне дозволе у случају да година 
производње аутобуса није уписана у наведеној потврди); 

 – доказ о власништву над паркинг простором и простором за одржа-
вање возила, а у случају да није власник истих, оверене фотокопије уго-
вора о закупу паркинг простора и оверених уговора о одржавању возила 
са привредним друштвом, другим правним лицем или предузетником, који 
испуњавају услове за одржавање и оправку друмских моторних возила (уз 
напомену да се паркинг простор и простор за одржавање возила морају 
налазити на територији града Лознице);

 – предлози тарифе и предлози висина повластица за ђачке и месечне 
карте за запослене;

 – изјаву о испуњености критеријума за квалитативни избор привред-
ног субјекта;

 – оригиналну банкарску гаранцију за озбиљност понуде у износу од 
120.000,00 динара, са роком важности до 20 дана дуже од дана јавног отва-
рања понуде;

 – оригинално писмо о намерама банке да ће издати банкарску гаранци-
ју за испуњење уговорних обавеза у износу од 600.000,00 динара, са роком 
важности 30 дана дуже од уговореног рока за испуњење уговорне обавезе; 

 – тражене банкарске гаранције и изјаве морају бити безусловне, пла-
тиве на први позив без права на приговор и морају имати исправно попуњен 
рок, износ и месну надлежност и не могу садржати: додатне услове, краће 
рокове од оних које је одредио давалац концесије, мањи износ од онога који је 
одредио давалац концесије, промењену месну надлежност за решавање спо-
рова одређену у уговору, нити услове везане за пословну политику банака.

Понуда по расписаном јавном позиву за прикупљање понуда за кон-
цесију  – поверавање обављања делатности градско-приградског превоза 
путника на Пакету „Ц” линија на територији града Лознице може да садр-
жи и предлог нових линија.

8. Опширно образложење критеријума за избор најповољније понуде 
дато је у прилогу јавног позива, као и у конкурсној документацији, а биће 
изабрана најповољнија понуда на основу бодовања. 

У случају да две или више понуда имају исти број бодова, биће иза-
брана понуда са нижом просечном старошћу возила којима се конкурише, 
а у случају да је просечна старост иста биће изабрана понуда са нижом 
просечном ценом.

9. Рок за доношење одлуке о избору најповољније понуде, односно 
одлуке о поништају поступка давања концесије, износи 60 дана, а почиње 
да тече даном истека рока за достављање понуда.

Одлуку о избору најповољније понуде, односно одлуку о поништају 
поступка, са копијом записника о отварању и оцени понуда, давалац кон-
цесије, без одлагања, доставља у року од три дана од дана доношења исте, 
сваком понуђачу, у складу са законом.

10. Правна заштита у поступку доделе јавног уговора обезбеђује се у 
складу са законом којим се уређују јавне набавке.

Захтев за заштиту права може да подсесе привредни субјект, одно-
сно понуђач који је имао или има интерес за доделу уговора у конкретном 
посупку концесије и који указује да је због поступања даваоца концесије 
противно одредбама ЗЈН оштећен или би могла да настане штета услед 
доделе уговора.

Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко Пор-
тала јавних набавки истовремено даваоцу концесије и Републичкој коми-
сији за заштиту права у поступцима јавних набавки, односно у писаном 
облику, непосредном предајом или препорученом поштом даваоцу конце-
сије, у ком случају је подносилац захтева дужан да копију захтева достави 
Републичкој комисији.

Захтев за заштиту права може да се поднесе у току целог поступка 
концесије, а најкасније у року од десет дана од дана објављивања на Пор-
талу јавних набавки одлуке даваоца концесије којом се окончава поступак 
концесије у складу са ЗЈН.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње даваоца конце-
сије у вези са одређивањем врсте поступка, садржином јавног позива и 
конкурсном документацијом сматраће се благовременим ако је примљен 
од стране даваоца концесије најкасније три дана пре истека рока за подно-
шење понуда, без обзира на начин достављања.

Захтев за заштиту права којим се оспоравају радње даваоца конце-
сије преузете након истека рока за подношење понуда подноси се у року 
од десет дана од дана објављивања одлуке даваоца концесије на Порталу 
јавних набавки, односно од дана пријема одлуке у случајевима када обја-
вљивање на Порталу јавних набавки није предвиђено законом.

Адреса Републичке комисије за заштиту права у поступцима јавних 
набавки је: Влада Републике Србије, Републичка комисија за заштиту пра-
ва у поступцима јавних набавки, Немањина 22 –26, Београд.

11. Сва додатна обавештења у вези са Јавним позивом могу се доби-
ти на телефон: 015/879-200, локал 256, контакт особа Ненад Ђукановић, 
дипл. инж. саобраћаја.

12. Рок за достављање понуда је 60 дана од дана објављивања јавног 
позива у „Службеном гласнику Републике Србије”, закључно са 60-тим да-
ном до 12.00 часова. 

Благовременом понудом се сматра понуда која је поднета електрон-
ским средствима путем портала јавних набавки и која је примљена у пи-
сарници Градске управе града Лознице у року одређеном за достављање 
понуда.

Понуде се подносе електронским средствима путем портала јавних 
набавки, као и у писаном облику лично или путем поште у затвореним ко-
вертама са назнаком: „Понуда по јавном позиву бр. К6/2021  – не отварати” 
на адресу Скупштина града Лознице, 15300 Лозница, Карађорђева 2, у јед-
ном примерку, овереном и запечаћеном. На полеђини коверте обавезно треба 
написати: назив понуђача, адресу понуђача, број телефона, особу за контакт.

Понуде морају да буду на српском језику, писане ћириличним пи-
смом.

13. Јавно отварање понуда стручни тим ће извршити истог дана, од-
мах по истеку рока за достављање понуда, у просторијама Градске упра-
ве Лозница. Представник понуђача може присуствовати јавном отварању 
понуда при чему мора имати овлашћење оверено и потписано од стране 
одговорног лица. 

14. Предметна концесија се даје у складу са чл. 35 –41. Закона о јав-
но-приватном партнерству и концесијама (,,Службени гласник РС”, бр. 
88/11, 15/16 и 104/16).

КРИТЕРИЈУМИ ЗА ОЦЕЊИВАЊЕ ПОНУДА / БРОЈ БОДОВА
Просечна цена
Комерцијални попуст 
  – за ученике основних школа
  – за ученике средњих школа
  – за раднике

макс. 10
макс. 10
макс. 10
макс. 10

Укупан број регистрованих аутобуса са којима се 
конкурише за предметни пакет линија који су обухва-
ћени лиценцом за превоз издату од стране надлежног 
министарства за послове саобраћаја, а о испуњености 
услова за обављање јавног превоза путника у друмском 
саобраћају  – за домаћи/међународни линијски превоз 
путника макс. 25
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 Просечна старост возила са којима се конкурише 
за предметни пакет линија обухваћених поменутом 
лиценцом макс. 25
Обезбеђено редовно одржавање возила и контрола 
техничке исправности 
 – сопствено
 – по уговору 

макс. 5
(5)
(2)

Обезбеђеност паркинга за сва возила 
 – сопствено
 – по уговору 

макс. 5
(5)
(2)

МАКСИМАЛНО 100

* Примена критеријума бодовања код елемента  – просечна цена: 
биће бодована просечна цена која ће бити израчуната као просек понуђе-
них цена за свих 11 корака.

* Примена критеријума бодовања код елемената  – укупан број ре-
гистрованих аутобуса и просечна старост возила: биће бодована возила 
обухваћена поменутом лиценцом, којима се конкурише за предметни пакет 
линија.  22-29095

Pursuant to the Article 9 of the Law on Communal Activities (published in 
the ”Official Gazette of the Republic of Serbia” No. 88/11, 46/14  – Decision of the 
Constitutional Court of the Republic of Serbia, 104/16 and 95/18), Articles 22 and 
35 of the Law on Public-Private Partnerships and Concessions (published in the 
”Official Gazette of the Republic of Serbia” No. 88/11, 15/16 and 104/16), Articles 
15 and 40 of the Statute of the City of Loznica (published in the ”Official Gazette 
of the City of Loznica” No. 1/19  – consolidated text), as well as the Concession 
Act for awarding the performance of urban-suburban transportation of passengers 
activities on the Package ”C” Line on the territory of the City of Loznica

THE CITY OF LOZNICA

announces

PUBLIC CALL FOR BIDS 
number K6/2021 – open procedure 

collecting bidding for concession – awarding the performance of the city-
suburban transportation of passengers activities on the Package ”C” Line 

on the territory of the City of Loznica 

1. This is to announce the Public Call for Bids to select the most favourable 
bidder- a concession holder- and to award them with the performance of urban-
suburban transportation of passengers activities on the Package ”C” Line on the 
territory of the City of Loznica for a period of 5 years. 

2. Companies and other legal entities (hereinafter: bidders) have the right 
to submit bids pursuant to this Call- registered to perform activities of public 
line transportation of passengers and meet the requirements stipulated by the 
Law on Transportation of Passengers in the Road Traffic.

3. Urban-suburban transportation of passengers shall be performed on the 
following lines: 

Package ”C” Line:
1. Loznica  – Draginac  – Paulja  – Donja Badanja  – Banja Badanja  – 

Tekeriš,
2. Loznica  – Draginac  – Pršulja,
3. Draginac  – Jarebice  – Gvozdenovići,
4. Draginac  – Filipovići,
5. Loznica  – Slatina  – Stupnica  – Šurice  – Draginac,
6. Loznica  – Krivajica,
7. Loznica  – Gnila  – Donje Nedeljice  – Gornje Nedeljice  – Brezjak,
8. Loznica  – Bradić  – Brnjac  – Veliko Selo,
9. Loznica  – Runjani  – Popovo raskršće  – Grnčara  – Krst  – Loznica.
Pupil Transportation Lines
10. Draginac  – Jarebice  – Veliko Selo  – Brnjac, 
11. Draginac  – Cikote  – Stupnica, 
12. Draginac  – Ribarice, 
13. Tekeriš  – Pomijača  – Sipulja, 
14. Tekeriš  – Trbosilje, 
15. Lipnica  – Bradić  – Grnčara.
The minimum number of departures and returns per lines is provided in 

the tender documentation.
The bidder may bid for the subject line package, specified by the 

announced Public Call for collecting concession bids- awarding the performance 
of the urban-suburban passenger transportation activities on the Package ”C” 
Line on the territory of the City of Loznica- and within their bids, carriers may 
suggest new lines and departures, while the concession granter reserves the 
right to decline such suggestions.

The final version of the Package ”C” Line in the urban-suburban 
transportation of passengers on the territory of the City of Loznica shall be 
defined through the public agreement.

4. The bidder may bid for the entire package of lines only. In case no 
regular bids are received in the procedure or no bidders are interested, the 

concession granter shall conclude a temporary agreement on the transportation 
on the aforesaid lines package- until a new carriers selection procedure is 
terminated, temporarily, in accordance with the provisions of the Decision on 
organisation and manner of performing urban and suburban lines transportation 
of passengers on the territory of Loznica.

When forming the consortium so as to participate in the public agreement 
awarding procedure, it is allowed to (with the mention):

1) limit the consortium to 2 members; 
2) prohibit changes in the consortium structure, such as the replacement 

of members, affiliating the bidders to consortium, joining the consortia or 
disbanding the consortium;

It is prohibited to introduce alterations with subcontractors whose capacities 
are required by the bidder or consortium so as to meet the selection criteria.

5. Concession duration – awarding the performance of urban and suburban 
passengers line transportation activities on the territory of Loznica is 5 years, 
i.e., performing the urban-suburban passenger transportation on the Package 
”C” Line on the territory of Loznica is awarded for a period of 5 years and it 
shall be further regulated by concluding the public contract on awarding the 
activities of urban-suburban passengers line transportation on the territory of 
Loznica. This contract shall also regulate the contract termination procedure 
before its expiry date and rights and liabilities arising from it.

6. Performing the awarded communal activity shall occur at prices agreed 
upon by the the City Council of Loznica through a Decision, whereas any price 
changes shall be executed at the reasoned carriers’ request with the consent of 
the Assembly of the City of Loznica, pursuant to the Law on Communal Affairs. 

7. The bidder is obliged to prove their technical and organisational 
abilities to perform the awarded communal activity on the basis of bookkeeping, 
financial and legal normative documentation. 

Pursuant to the Public Call for Concession Bids- awarding the performance 
of the urban-suburban passengers transportation activities on the Package "C" 
Line on the territory of the City of Loznica, the bid must contain the following:

 – the name and the company/legal entity premises, along with information 
on the person authorised to represent the company and all other necessary 
information (telephone, fax, etc.) for direct communication; 

 – the appropriate register excerpt attesting that the company/ legal entity 
is registered to perform the public line transportation of passengers; 

 – the transport licence issued by the competent Ministry of Transport, 
confirming the fulfillment of requirements to perform the transportation of 
passengers in road transport- for domestic/ international line transportation of 
passengers; 

 – the proof of the fixed assets technical equipment- buses (a list of 
bidders’ vehicles used to bid for the subject line package, certificates of 
buses registration along with the registered year of the buses production, 
i.e., a notarised photocopy of the traffic licence in case the year of the buses 
production is not stated within the aforesaid certificate); 

 – the proof of the parking space ownership and the vehicle maintenance 
space ownership, and in case the bidder has no ownership, notarised photocopies 
of the contract on the parking space lease and notarised contracts on vehicles 
maintenance with the company, other legal entity or the entrepreneur fulfilling 
the requirements on maintaining and repairing road motor vehicles (with the 
note that the parking space and the vehicle maintenace space must be located in 
the territory of the City of Loznica);

 – proposed tariffs and benefits rates for pupils and employees using 
monthly tickets; 

 – the statement confirming the fulfillment of criteria for the qualitative 
selection of the business entity; 

 – the original bank guarantee confirming the offer seriousness in the 
amount of 120,000,00 RSD with the validity period of up to 20 days longer than 
the public bids opening day;

 – the originial letter of the bank intent to issue a bank guarantee for the 
fulfillment of contractual obligations in the amount of 600,000,00 RSD with the 
validity deadline of 30 days longer than the agreed term to fulfill the contractual 
obligation; 

 – required bank guarantees and statements must be unconditional, payable 
on first demand without right to any objection and they must contain a correctly 
filled deadline, amount and local jurisdiction and shall not contain: additional 
conditions, deadlines shorter than those specified by the grantor, the amount 
smaller than that specified by the grantor, a changed local jurisdiction for 
solving disputes determined by the Contract, or changed conditions pertaining 
to the business policies of banks. 

The bid pursuant to the Public Call for Collecting Concession Bids- 
awarding the performance of the activities of urban-suburban passengers 
transportation on the Package ”C” Line on the territory of the City of Loznica 
may also contain a new lines proposal. 

8. A detailed explanation of the criteria to select the most favorable bid is 
provided in the Public Call attachment, as well as in the tender documentation, 
and the most favourable bid shall be selected by virtue of scoring. 

Shall two or more bids score an equal number of points, the bid with a 
lower average vehicles age shall be selected, and if the average vehicles age is 
equal, the bid with a lower average price shall be selected. 

9. The deadline for the selection of the most favorable bid, i.e. decision on 
the annulment of the concession granting procedure, shall be 60 days, beginning 
with the deadline day for the submission of bids.
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The grantor shall make the decision on the most favorable bid selection, 

i.e. the decision on the annulment procedure, while providing the copy of the 
report on opening and evaluating bids, without delay, within 3 days from the 
day of its making to every bidder, in accordance with the law.

10. Legal protection in the public contract granting procedure is provided 
in accordance with the law that stipulates public procurement procedures.

A protection of rights request may be filed by a business entity, i.e. 
a bidder who had/ has an interest in the contract granting within the specific 
concession procedure and who has indicated they have been damaged or could 
be damaged in the contract granting procedure due to the grantor’s actions, 
contrary to the provisions of the Law on Public Procurement.

The protection of rights request shall be submitted electronically via the 
Public Procuremet Portal to the grantor and the Republic Commission for the 
Protection of Rights in Public Procurement Procedures simultaneously, or in a 
written form, delivired directly to the grantor or via certified mail, in which case 
the request applicant shall deliver a request copy to the Republic Commission.

The protection of rights request may be submitted throughout the entire 
concession procedure, and no later than within 10 days from the day of publishing 
the grantor’s decision on the Public Procurement Portal, which terminates the 
concession procedure in accordance with the Law on Public Procurement.

The protection of rights request undermining the grantor’s activities 
pertaining to determining the type of procedure, the public call content and the 
tender documentation shall be considered timely if received by the grantor no 
later than 3 days before the bids submission deadline has expired, regardless of 
the submission manner.

The protection of rights request undermining the grantor’s activities 
obtained after the bids submission deadline has expired shall be submitted 
within 10 days from the day the grantor’s has announced the decision on the 
Public Procurement Portal, i.e. from the day of decision receipt, in cases when 
the announcement on the Public Procurement Portal is not specified by law.

The address of the Republic Commission for Protection of Rights 
in Public Procurement Procedures is the following: the Government of the 
Republic of Serbia, the Republic Commission for Protection of Rights in Public 
Procurement Procedures, Nemanjina 22 –26 Street, Belgrade.

11. All additional information regarding the Public Call may be obtained 
by phone number: 015/879-200, ext. 256, contact person Nenad Đukanović, 
B.Traff.Eng.

12. The deadline for the submission of bids is 60 days from the day the 
call has been announced in the ”Official Gazette of the Republic of Serbia” 
including the 60th day by 12 o’clock. 

A timely bid shall be submitted via electronic means through the 
public procurement portal and received at the City Administration of Loznica 
mailroom within the set bids submission deadline.

Bids shall be submitted via electronic means through the public 
procurement portal, as well as in written form personally or by mail in sealed 
envelopes with the indication: ”Bid by Public call No. K6/2021  – do not 
open” at the address the Assembly of the City of Loznica, PC 15300 Loznica, 
Karađorđeva 2 Street, in a single copy, notarised and sealed. The back of the 
envelope shall read: the name of the bidder, the address of the bidder, telephone 
number and contact person.

All bids must be in Serbian, written in Cyrillic.
13. The Expert Team shall open the bids publically on the same 

day, immediately upon the bids submission expiration date, at the City 
Administration of Loznica offices. The bidders representative may attend the 
public opening of bids, should they possess an authorisation notarised and 
signed by a responsible person. 

14. The subject concession is issued pursuant to the Article 35-41 of the 
Law on Public-Private Partnership and Concessions (the ”Official Gazette of 
the Republic of Serbia” No. 88/11, 15/16 and 104/16). 

CRITERIA FOR EVALUATION OF BIDS/ NUMBER OF POINTS

Average price
Commercial Discount
 – for primary school pupils
 – for secondary school pupils
 – for workers

max 10
max 10
max 10
max 10

A total number of registered buses used to bid for the subject lines 
package encompassed by the transportation licence issued by the 
competent Ministry of Transport confirming that the conditions for 
performing the public passengers transport by road are fulfilled- for 
domestic/ international passengers line transport.
The average age of vehicles used to bid for the subject lines package 
encompassed by the aforesaid licence

max 25

max 25
Provided regular vehicles maintenance and technical correctness control
 – one’s own
 – under contract

max 5
(5)
(2)

Provided parking spots for all vehicles
 – one’s own
 – under contract

max 5
(5)
(2)

TOTAL 100

* The application of scoring criteria regarding the element- average price: 
scoring pertains to the average price calculated as the average of prices offered 
for all 11 steps.

* The application of criteria regarding the element- total number of 
registered buses and average age of vehicles: scoring pertains to the vehicles 
that are encompassed by the aforesaid licence and are used to bid for the subject 
lines package.  22-29095

На основу члана 22. Закона о јавно приватном партнерству и конце-
сијама („Службени гласник РС”, број 88/201, 15/2016, и 104/2016), члана 
105. Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, број 91/19)

ОПШТИНСКА УПРАВА БАЧ 
21420 Бач, Трг Др Зорана Ђинђића 2

об јављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење понуда 

јавна набавка за избор приватног партнера и доделу уговора  
о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију  

и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде 
енергије на територији Општине Бач

1. Наручилац: Општинска управа Бач 
Адреса: 21420 Бач, Трг Др Зорана Ђинђића 2
Интернет страница: https://www.bac.rs/ 
Електронска адреса: nabavke@bac.rs 
Матични број: 08012814
ПИБ: 101759575
Телефон: +381 21 6075 075 
НСТЈ ознака: РС123  – Јужнобачка област; 20  – Општина Бач
2. Интернет страница: https://www.bac.rs/ 
Интернет страница: https://jnportal.ujn.gov.rs/postupci-svi 
У случају да се документацији не може приступити електронски на 

горе наведеним електронским адресама, обратити се Наручиоцу путем 
других контакт података.

3. Врста наручиоца: Органи државне управе  – Локална самоуправа
4. Наручилац није тело за централизоване набавке
5. CPV ознаке:
 – 71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом
 – 71314300 Саветодавне услуге у вези са енергетском ефикасношћу
 – 50232100 Услуге одржавања уличне расвете
 – 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете
 – 45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система
 – 66122000-1 Услуге корпоративних финансија и улагања капитала
Додатна ознака из допунског речника:
 – КА03 За електричну опрему
 – КА04 За електричне инсталације
6. НСТЈ ознака: РС123  – Јужнобачка област; 20  – Општина Бач
7. Предмет јавне набавке број 404-148/2022-IV, Предмет уговора о 

јавно-приватном партнерству без елемената концесије јесте финансирање 
проширења система јавног осветљења и уградња и спровођење мера са 
циљем ефикаснијег коришћења енергије (Мере Уштеде Енергије, у даљем 
тексту: МУЕ), одговарајућег смањења емисије CO2 и смањења оператив-
них трошкова функционисања дела система ЈО и дугогодишње одржава-
ње дела система ЈО општине Бач. Процењена вредност јавне набавке је 
248.668.599,64 динара. 

8. Набавка није подељена по партијама. 
9. Понуде са варијантама нису дозвољене.
10. Уговор се закључује на период од 15 година. Рок за извођење ка-

питалног улагања је 6 месеци од дана потписивања уговора.
11. Услови за учешће, укључујући: 
(1) по потреби, податак о томе да ли је право учешћа резервисано за 

привредне субјекте из члана 37. став 1. овог закона или да се уговор о јав-
ној набавци извршава у оквиру програма заштитног запошљавања: нема.

(2) по потреби, податак о томе да ли је пружање услуга резервисано 
за одређену професију на основу закона и других прописа упућивање на 
релевантни закон или други пропис: нема

(3) списак и кратак опис критеријума у погледу личне ситуације при-
вредних субјеката која може довести до њиховог искључења и критерију-
ма за избор; 

минимални ниво(и) евентуално захтеваних капацитета; податак о за-
хтеваним информацијама (изјаве, документација): нема.

12. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
13. По потреби, податак о томе да ли је укључено следеће: 
(1) оквирни споразум: Нема оквирног споразума;
(2) систем динамичне набавке: Нема динамичке набавке;
(3) електронска лицитација (у случају отвореног или рестриктивног 

поступка или конкурентног поступка са преговарањем): Нема електронске 
лицитације.

14. Када се предмет набавке обликован по партијама, податак о 
могућности подношења понуде за једну, за неколико или за све партије 
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податак о свим евентуалним ограничењима броја партија које могу бити 
додељене једном понуђачу. Када предмет набавке није обликован по пар-
тијама, образложење за то, осим ако се та информација наводи у извештају 
о поступку набавке, ако је примењиво: Набавка није обликована по парти-
јама.

15. У случају рестриктивног поступка, конкурентног поступка са 
преговарањем, конкурентног дијалога или партнерства за иновације, када 
се користи опција смањивања броја кандидата који ће бити позвани да под-
несу понуде или да учествују у дијалогу: минималан и, по потреби, пре-
дложени максималан број кандидата и објективни и недискриминаторски 
критеријуми или правила који ће се применити за избор тих кандидата: 
Није рестриктивни поступак.

16. У случају конкурентног поступка са преговарањем, конкурентног 
дијалога или партнерства за иновације, податак, по потреби, о коришћењу 
узастопних фаза како би се постепено смањио број понуда о којима ће се 
преговарати или решења о којима ће се расправљати: Није конкурентски 
поступак.

17. По потреби, посебни услови за извршење уговора: Нема посеб-
них услова за извршење уговора.

18. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Наручилац ће доделити уговор економски најповољнијој понуди која 

се одређује на основу трошкова животног циклуса, као што су трошкови 
употребе, као што је потрошња енергије и других ресурса сходно члану 
134., а у вези са чланом 132. Закона о јавним набавкама, која ће се одреди-
ти на основу највише понуђене Нето садашње вредности укупних трошко-
ва уговора и највише понуђене уштеде електричне енергије. 

Нето садашња вредност укупних трошкова уговора, у динарима или 
еврима, обрачунава се на основу Обрасца 1  – Образац основних елемената 
понуде и Обрасца 2  – Образац структуре понуђене цене.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска/висока вредност нак-
наде, Наручилац ће поступити у складу са чланом 143. Закона о јавним 
набавкама.

19. Рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом уко-
лико је примљена од стране наручиоца до 28.02.2023. до 12:00 часова по 
средњеевропском времену. 

20. Део понуде који чине узорци у банкарска гаранцију уз понуду 
доставити на адресу: Општинска управа општине Бач, 21420 Бач, Трг Др 
Зорана Ђинђића 2: Део понуде/пријаве за јавну набавку: јавна набавка за 
избор приватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнер-
ству за замену, рационализацију и одржавање дела система јавног осве-
тљења применом мера уштеде енергије на територији општине Бач  – не 
отварати”.

Део или делови понуде/пријаве, који се достављају физички сматрају 
се благовременим уколико су примљени од стране наручиоца до 28. фебру-
ара 2023. године до 12.00.

21. Рок важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда 
22. Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда обавља комисија дана 28.02.2023. године од 

12:01 часова по средњеевропском времену у згради Општинска управа оп-
штине Бач, 21420 Бач, Трг др Зорана Ђинђића 2.

23. Услови под којима представници понуђача могу учествовати у 
поступку отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересо-
вано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача. Присутни представници понуђача пре 
почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овла-
шћења за учешће у поступку отварања понуде.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кути-
ји је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди.

24. Понуде морају бити састављене на српском језику.
25. Обавезно делимично електронско подношење.
Електронско наручивање: не, Електронски рачун: не, Електронско 

плаћање: да.
26. Пројекат се не финансира средствима ЕУ.
27. Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко 

Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републич-
ка комисија), односно у писаном облику, непосредном предајом или препо-
рученом поштом наручиоцу, у ком случају је подносилац захтева дужан да 
копију захтева достави Републичкој комисији.

28. Нема претходно објављених позива.
29. Нема обнављања уговора.
30. Позив ће бити послат у року од највише 5 дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику РС”. 
31. Уговор није обухваћен ГПВ.
32. Остале релевантне информације за учешће у јавном позиву пре-

узети са горе наведених електронских адреса на којима је објављена кон-
курсна документација.  22-29087 

Pursuant to Article 22 of the Law on Public Private Partnerships and 
Concessions (“Official Gazette of RS”, No. 88/201, 15/2016, and 104/2016), Article 
105 of the Law on Public Procurement (“Official Gazette of RS”, No. 91/19)

MUNICIPAL ADMINISTRATION OF BAC 
21420 Bac, Trg Zorana Djindjica 2

announces

A PUBLIC CALL 
for submission of bids 

public procurement for selection of a private partner and an award of a 
public-private partnership contrac for replacement, rationalization and 
maintenance of a part of the public lightning system by applying energy 

saving measures on the territory of Municipality of Bac

1. Contracting authority: Municipal administration of Bac
Address: Municipal administration of Bac, Trg Zorana Djindjica 2, 21420 

Bac
Webpage: https://www.bac.rs/ 
E-mail: nabavke@bac.rs
Company registration number: 08012814
TIN (Tax identification number): 101759575
Phone: +381 21 6075 075
NUTS code: RS123 Southbacka region; 20  – Bac
2. Webpage: https://www.bac.rs/ 
Webpage: https://jnportal.ujn.gov.rs/postupci-svi
In the event that the documentation cannot be accessed electronically at 

the aforementioned e-mail addresses, please contact the Contractor using other 
contact data.

3. Type of contracting authority: State administration bodies  – Local self-
government

4. Contracting authority is not a body for centralised procurement 
5. CPV codes:
 – 71314200 Energy-management services
 – 71314300 Energy-efficiency consultancy services
 – 50232100 Street-lighting maintenance services
 – 50232110 Commissioning of public lighting installations
 – 45316000 Installation work of illumination and signalling systems
 – 66122000-1 Corporate finance and venture capital services
Supplementary code from a supplementary vocabulary:
 – КА03 for electric equipment
 – КА04 for electric installations
6. NUTS code: RS123 Southbacka region; 20  – Bac
7. The subject of a public procurement number 404-148/2022-IV, The 

subject of a public-private partnership contract without the concession elements 
is financing the expansion of a public lighting system as well as installation 
and implementation of measures with the aim of more efficient use of energy 
(Energy saving measures, Hereinafter: ESM), appropriate reduction of CO2 
emissions and reduction of operating costs for functioning of a part of the 
PL system and a long-term maintenance of the part of municipality of Bac, 
municipality PL system. An estimated value of the public procurement is 
248.668.599,64 RSD.

8. Procurement is not divided into lots. 
9. Bids with variants are not allowed.
10. The contract is concluded for a period of 15 years. The deadline 

for performing the capital investment is 6 months from the day of signing the 
contract.

11. Conditions for participation, including: 
(1) if necessary, information on whether the right to participate is reserved 

for business entities referred to in Article 37, paragraph 1 of this Law or that 
the public procurement contract is executed within the framework of protective 
employment programs: no.

(2) if necessary, information on whether the provision of services is 
reserved for a particular profession on the basis of law and other regulations, a 
reference to the relevant law or other regulation: no.

(3) a list and a brief description of the criteria regarding the personal 
situation of business entities that may lead to their exclusion and the selection 
criteria; 

the minimum level(s) of potentially interested capacities; data on required 
information (statements, documentation): NO.

12. Type of public procurement procedure: Open procedure.
13. If necessary, information on whether the following is included: 
(1) framework agreement: No framework agreement;
(2) dynamic procurement system: No dynamic procurement;
(3) electronic bidding (in case of an open or restricted procedure or a 

competitive procedure with negotiations): No electronic bidding.
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14. When the procurement subject is formed by lots, information on the 

possibility of submitting a bid for one, for several or for all lots, information on 
all possible restrictions on the number of lots that can be awarded to one bidder. 
When the procurement subject is not formed by lots, the explanation for that, 
unless that information is stated in the report on the procurement procedure, if 
applicable: The procurement is not formed by lots.

15. In the case of a restrictive procedure, a competitive negotiated 
procedure, a competitive dialogue or an innovation partnership, when the option 
of reducing the number of candidates invited to submit bids or participate in the 
dialogue is used: minimum and, if necessary, proposed maximum number of 
candidates; objective and non-discriminatory criteria or rules to be applied for 
the selection of these candidates: Not a restrictive procedure.

16. In the case of a competitive negotiated procedure, a competitive 
dialogue or an innovation partnership, information, where appropriate, on the 
use of successive stages to gradually reduce the number of bids to be negotiated 
or solutions to be discussed: Not a competitive procedure.

17. If necessary, special conditions for contract performance: No special 
conditions for contract performance.

18. Standards, elements of the contract award criteria:
The Contracting Authority shall award the contract to the most 

economically advantageous bid which is determined on the basis of life cycle 
costs, such as operating costs, such as energy and other resources consumption 
pursuant to Article 134, and connected to Article 132 of the Law on Public 
Procurement, determined on the basis of the highest offered Net present value 
of the total costs of the contract. 

The net present value of the total contract costs, in dinars or euros, is 
calculated on the basis of Form 1  – Basic bid elements form and Form 2 - 
Offered price structure form. If the bid states an unusually low/high value of 
the fee, the Contracting Authority shall act in accordance with Article 143 of the 
Law on Public Procurement.

19. Deadline for submission of bids: The bid is considered timely if it 
is received by the Contracting Authority 28.02.2023. until 12:00 o’clock CET. 

A part of the bid/application consisting of samples in the bank guarantee 
with the bid should be submitted to the address: Municipal administration of 
Bac, Trg Zorana Djindjica 2, 21420 Bac, with the indication: ”Part of the bid/
application for public procurement: public procurement for selection of a private 
partner and award of public-private partnership for replacement, rationalization 
and maintenance of a part of the public lighting system by applying energy 
saving measures on the territory of the municipality Bac  – do not open”.

20. Part or parts of a bid/application, which are physically submitted 
are considered timely if they are received by the Contracting Authority until 
28.02.2023. 12:00 o’clock CET.

21. Bid validity period:
The bid validity period cannot be shorter than 60 days from the day of 

bid opening 
22. Place, time and manner of opening bids: 
Public opening of bids is performed by the commission on 28.02.2023. 

12:01 o’clock CET in Bac, Municipal administration of Bac, Trg Zorana 
Djindjica 2, 21420 Bac.

23. Conditions under which the bidders' representatives may participate 
in the bid opening procedure: 

The opening of bids is public and can be attended by any interested 
person. Only authorized representatives of bidders may actively participate in 
the bid opening procedure. Before the beginning of the public opening of bids, 
the present representatives of the bidders must submit certified authorizations 
to the Commission for participation in the bid opening procedure. In case the 
bid is submitted by a group of bidders, on the envelope or box it is necessary 
to indicate that it is a group of bidders and state the names and address of all 
participants in the joint bid.

24. Bids must be composed in Serbian language.
25. Mandatory partial electronic submission.
Electronic ordering: no, Electronic invoice: no, Electronic payment: yes.
26. The project is not funded by the EU
27. The request for protection of rights is submitted electronically via 

the Public Procurement Portal simultaneously to the Contracting Authority 
and the Republic Commission for Protection of Rights in Public Procurement 
Procedures (hereinafter: the Republic Commission), or in writing, by direct 
delivery or registered mail to the Contracting Authority, in which case the 
applicant is obliged to submit a copy of the application to the Republic 
Commission.

28. There are no previously published calls.
29. No contract renewal.
30. The invitation will be sent within a maximum of 5 days from the date 

of publication in ”Off. Gazette RS”. 
31. The contract does not cover GPV.
32. Other relevant information for participation in the public invitation 

can be downloaded from the aforementioned e-mail addresses where the tender 
documentation was published.  22-29087 

На основу члана 22. Закона о јавно приватном партнерству и кон-
цесијама („Службени гласник РС”, бр. 88/11, 15/16 и 104/16), чланa 105. 
Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС”, брoj 91/19)

ОПШТИНА ЧОКА

објављује

ЈАВНИ ПОЗИВ 
за подношење понуда 

јавна набавка за избор приватног партнера и доделу уговора  
о јавно-приватном партнерству за замену, рационализацију  

и одржавање дела система јавног осветљења применом мера уштеде 
енергије на територији општине Чока

1. Наручилац: Општинa Чока
Адреса: Потиска 20, Чока 23320
Интернет страница: https://www.coka.rs/
Електронска адреса: opstina@coka.rs
Матични број: 08381984
ПИБ: 101417479
Телефон: 0230/471-000
НСТЈ ознака: RS124 Севернобанатска област; 60  – Општина Чока
2. Интернет страница: https://www.coka.rs/
Интернет страница: https://jnportal.ujn.gov.rs/postupci-svi
У случају да се документацији не може приступити електронски на 

горе наведеним електронским адресам, обратити се Наручицу путем дру-
гих контакт података.

3. Врста наручиоца: Органи државне управе  – Локална самоуправа
4. Наручилац није тело за централизоване набавке
5. CPV ознаке:
 – 71314200 Услуге у вези са управљањем енергијом
 – 71314300 Саветодавне услуге у вези са енегетском ефикасношћу
 – 50232100 Услуге одржавања уличне расвете
 – 50232110 Пуштање у рад уређаја јавне расвете
 – 45316000 Радови на инсталацији расветних и сигналних система
 – 66122000-1 Услуге корпоративних финансија и улагања капитала
Додатна ознака из допунског речника:
 – КА03 За електричну опрему
 – КА04 За електричне инсталације
6. НСТЈ ознака: RS124 Севернобанатска област; 60  – Општина Чока
7. Предмет јавне набавке брoj 14/2022 Предмет уговора о јавно-при-

ватном партнерству без елемената концесије јесте финансирање проши-
рења система јавног осветљења и уградња и спровођење мера са циљем 
ефикаснијег коришћења енергије (Мере Уштеде Енергије, у даљем тек-
сту: МУЕ), одговарајућег смањења емисије CO2 и смањења оперативних 
трошкова функционисања дела система ЈО и дугогодишње одржавање 
дела система ЈО општине Чока. Процењена вредност јавне набавке је 
202.333.651,75 динара. (202.333.651,75 РСД, 1.721.988,53€)

8. Набавка није подељена по партијама. 
9. Понуде са варијантама нису дозвољене.
10. Уговор се закључује на период од 15 година. Рок за извођење ка-

питалног улагање је 6 месеци од дана потписивања уговора.
11. Услови за учешће, укључујући: 
(1) по потреби, податак о томе да ли је право учешћа резервисано за 

привредне субјекте из члана 37. став 1. овог закона или да се уговор о јав-
ној набавци извршава у оквиру програма заштитног запошљавања: нема.

(2) по потреби, податак о томе да ли је пружање услуга резервисано 
за одређену професију на основу закона и других прописа упућивање на 
релевантни закон или други пропис: нема.

(3) списак и кратак опис критеријума у погледу личне ситуације при-
вредних субјеката која може довести до њиховог искључења и критерију-
ма за избор; 

минимални ниво(и) евентуално захтеваних капацитета; податак о за-
хтеваним информацијама (изјаве, документација): нема.

12. Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак.
13. По потреби, податак о томе да ли је укључено следеће: 
(1) оквирни споразум: Нема оквирног споразума;
(2) систем динамичне набавке: Нема динамичке набавке;
(3) електронска лицитација (у случају отвореног или рестриктивног 

поступка или конкурентног поступка са преговарањем): Нема електронске 
лицитације.

14. Када се предмет набавке обликован по партијама, податак о мо-
гућности подношења понуде за једну, за неколико или за све партије пода-
так о свим евентуалним ограничењима броја партија које могу бити доде-
љене једном понуђачу. Када предмет набавке није обликован по партијама, 
образложење за то, осим ако се та информација наводи у извештају о по-
ступку набавке, ако је примењиво: Набавка није обликована по партијама.

15. У случају рестриктивног поступка, конкурентног поступка са 
преговарањем, конкурентног дијалога или партнерства за иновације, када 
се користи опција смањивања броја кандидата који ће бити позвани да под-
несу понуде или да учествују у дијалогу: минималан и, по потреби, пре-
дложени максималан број кандидата и објективни и недискриминаторски 
критеријуми или правила који ће се применити за избор тих кандидата: 
Није рестриктивни поступак.
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16. У случају конкурентног поступка са преговарањем, конкурентног 

дијалога или партнерства за иновације, податак, по потреби, о коришћењу уза-
стопних фаза како би се постепено смањио број понуда о којима ће се прего-
варати или решења о којима ће се расправљати: Није конкурентски поступак.

17. По потреби, посебни услови за извршење уговора: Нема посеб-
них услова за извршење уговора.

18. Критеријум, елементи критеријума за доделу уговора:
Наручилац ће доделити уговор економски најповољнијој понуди која 

се одређује на основу трошкова животног циклуса, као што су трошкови 
употребе, као што је потрошња енергије и других ресурса сходно члану 
134, а у вези са чланом 132. Закона о јавним набавкама, која ће се одредити 
на основу највишe понуђенe Нето садашње вредности укупних трошкова 
уговора и највише понуђене уштеде лектричне енергије. 

Нето садашња вредност укупних трошкова уговора, у динарима или 
еврима, обрачунава се на основу Обрасца 1  – Образац основних елемената 
понуде и Обрасца 2  – Образац структуре понуђене цене.

Ако је у понуди исказана неуобичајено ниска/висока вредност нак-
наде, Наручилац ће поступити у складу са чланом 143. Закона о јавним 
набавкама.

19. Рок за подношење понуда: Понуда се сматра благовременом уко-
лико је примљена од стране наручиоца до 1. марта 2023. године до 12.00 
часова по средњеевропском времену.

20. Део понуде који чине узорци у банкарска гаранцију уз понуду 
доставити на адресу: Општинска управа општине Чока, Потиска 20, Чока 
23320: „Део понуде/пријаве за јавну набавку: јавна набавка за избор при-
ватног партнера и доделу уговора о јавно-приватном партнерству за заме-
ну, рационализацију и одржавање дела система јавног осветљења приме-
ном мера уштеде енергије на територији општине Чока  – не отварати”.

Део или делови понуде/пријаве, који се достављају физички сматрају 
се благовременим уколико су примљени од стране наручиоца до 1. марта 
2023. године до 12.00.

21. Рок важења понуде:
Рок важења понуде не може бити краћи од 60 дана од дана отварања 

понуда 
Место, време и начин отварања понуда: 
Јавно отварање понуда обавља комисија 1. марта 2023. године од 

12.01 часова по средњеевроспком времену у згради Општинска управа оп-
штине Чока, Потиска 20, 23320 Чока. 

Услови под којима представници понуђача могу учествовати у по-
ступку отварања понуда: 

Отварање понуда је јавно и може присуствовати свако заинтересо-
вано лице. У поступку отварања понуда могу активно учествовати само 
овлашћени представници понуђача. Присутни представници понуђача пре 
почетка јавног отварања понуда морају Комисији поднети оверена овла-
шћења за учешће у поступку отварања понуде.

У случају да понуду подноси група понуђача, на коверти или кути-
ји је потребно назначити да се ради о групи понуђача и навести називе и 
адресу свих учесника у заједничкој понуди.

22. Понуде морају бити састављене на српском језику.
23. Обавезно делимично електронско подношење
Електронско наручивање не, Електронски рачун не, Електронско 

плаћање да.
24. Пројекат се не финансира средствима ЕУ
25. Захтев за заштиту права подноси се електронским путем преко 

Портала јавних набавки истовремено наручиоцу и Републичкој комисији 
за заштиту права у поступцима јавних набавки (у даљем тексту: Републич-
ка комисија), односно у писаном облику, непосредном предајом или препо-
рученом поштом наручиоцу, у ком случају је подносилац захтева дужан да 
копију захтева достави Републичкој комисији.

26. Нема предходно објављених позива.
27. Нема обнављања уговора.
28. Позив ће бити послат у року од највише 5 дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику РС”. 
29. Уговор није обухваћен ГПВ.
30. Остале релевантне информације за учешће у јавном позиву пре-

узети са горе наведених електронских адреса на којима је објављена кон-
курсна документација.  22-29242

Pursuant to Article 22 of the Law on Public Private Partnerships and 
Concessions (”Official Gazette of RS” No. 88/2011, 15/2016, and 104/2016), 
Article 105 of the Law on Public Procurement (”Official Gazette of RS” No. 91/19) 

MUNICIPAL COKA
we announce

A PUBLIC CALL 
for submission of bids public procurement for selection of a private 
partner and an award of a public-private partnership contrac for 

replacement, rationalization and maintenance of a part of the public 
lightning system by applying energy saving measures on the territory  

of Municipality Čoka

1. Contracting authority: Municipal administration Coka
Address: Municipal administration Coka, Potiska 20, 23320 Coka 

Webpage: https://www.coka.rs/

E-mail: opstina@coka.rs/
Company registration number: 08381984
TIN (Tax identification number): 101417479
Phone: 0230/471-000
NUTS code: RS124 – Northernbanat region; 60  – Coka
2. Webpage: https://www.coka.rs/
3. Webpage: https://jnportal.ujn.gov.rs/postupci-svi
In the event that the documentation cannot be accessed electronically at 

the aforementioned e-mail addresses, please contact the Contractor using other 
contact data.

4. Type of contracting authority: State administration bodies  – Local self-
government

5. Contracting authority is not a body for centralised procurement 
6. CPV codes:
 – 71314200 Energy-management services
 – 71314300 Energy-efficiency consultancy services
 – 50232100 Street-lighting maintenance services
 – 50232110 Commissioning of public lighting installations
 – 45316000 Installation work of illumination and signalling systems
 – 66122000-1 Corporate finance and venture capital services
Supplementary code from a supplementary vocabulary:
 – КА03 for electric equipment
 – КА04 for electric installations
7. NUTS code: RS124  – Northernbanat region; 60  – Coka
8. The subject of a public procurement number 14/2022 The subject 

of a public-private partnership contract without the concession elements 
is financing the expansion of a public lighting system as well as installation 
and implementation of measures with the aim of more efficient use of energy 
(Energy saving measures, Hereinafter: ESM), appropriate reduction of CO2 
emissions and reduction of operating costs for functioning of a part of the 
PL system and a long-term maintenance of the part of municipality of Coka, 
municipality PL system. An estimated value of the public procurement is 
202.333.651,75 RSD.

9. Procurement is not divided into lots. 
10. Bids with variants are not allowed.
10. The contract is concluded for a period of 15 years. The deadline 

for performing the capital investment is 6 months from the day of signing the 
contract.

11. Conditions for participation, including: 
(1) if necessary, information on whether the right to participate is reserved 

for business entities referred to in Article 37, paragraph 1 of this Law or that 
the public procurement contract is executed within the framework of protective 
employment programs: no.

(2) if necessary, information on whether the provision of services is 
reserved for a particular profession on the basis of law and other regulations, a 
reference to the relevant law or other regulation: no.

(3) a list and a brief description of the criteria regarding the personal 
situation of business entities that may lead to their exclusion and the selection 
criteria; 

the minimum level(s) of potentially interested capacities; data on required 
information (statements, documentation): no.

12. Type of public procurement procedure: Open procedure.
13. If necessary, information on whether the following is included: 
(1) framework agreement: No framework agreement;
(2) dynamic procurement system: No dynamic procurement;
(3) electronic bidding (in case of an open or restricted procedure or a 

competitive procedure with negotiations): No electronic bidding.
14. When the procurement subject is formed by lots, information on the 

possibility of submitting a bid for one, for several or for all lots, information on 
all possible restrictions on the number of lots that can be awarded to one bidder. 
When the procurement subject is not formed by lots, the explanation for that, 
unless that information is stated in the report on the procurement procedure, if 
applicable: The procurement is not formed by lots.

15. In the case of a restrictive procedure, a competitive negotiated 
procedure, a competitive dialogue or an innovation partnership, when the option 
of reducing the number of candidates invited to submit bids or participate in the 
dialogue is used: minimum and, if necessary, proposed maximum number of 
candidates; objective and non-discriminatory criteria or rules to be applied for 
the selection of these candidates: Not a restrictive procedure.

16. In the case of a competitive negotiated procedure, a competitive 
dialogue or an innovation partnership, information, where appropriate, on the 
use of successive stages to gradually reduce the number of bids to be negotiated 
or solutions to be discussed: Not a competitive procedure.

17. If necessary, special conditions for contract performance: No special 
conditions for contract performance.

18. Standards, elements of the contract award criteria:
The Contracting Authority shall award the contract to the most 

economically advantageous bid which is determined on the basis of life cycle 
costs, such as operating costs, such as energy and other resources consumption 
pursuant to Article 134. and connected to Article 132. of the Law on Public 
Procurement, determined on the basis of the highest offered Net present value 
of the total costs of the contract. 
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The net present value of the total contract costs, in dinars or euros, is 

calculated on the basis of Form 1  – Basic bid elements form and Form 2  – 
Offered price structure form. If the bid states an unusually low/high value of 
the fee, the Contracting Authority shall act in accordance with Article 143 of the 
Law on Public Procurement.

19. Deadline for submission of bids: The bid is considered timely if it is 
received by the Contracting Authority 01. 03. 2023. until 12:00 o’clock CET. 

20. A part of the bid/application consisting of samples in the bank guarantee 
with the bid should be submitted to the address: Municipal administration Coka, 
Potiska 20, 23320 Coka, with the indication: ”Part of the bid / application for 
public procurement: public procurement for selection of a private partner 
and award of public-private partnership for replacement, rationalization and 
maintenance of a part of the public lighting system by applying energy saving 
measures on the territory of the municipalityCoka  – do not open”.

Part or parts of a bid/application, which are physically submitted are 
considered timely if they are received by the Contracting Authority until 
01.03.2023.12:00 o’clock CET.

21. Bid validity period:
The bid validity period cannot be shorter than 60 days from the day of 

bid opening 
Place, time and manner of opening bids: 
Public opening of bi4s is performed by the commission on 01.03.2023. 12:01 

o’clock CET in Coka, Municipal administration Coka, Potiska 20 , 23320 Coka.
Conditions under which the bidders’ representatives may participate in 

the bid opening procedure: 
The opening of bids is public and can be attended by any interested 

person. Only authorized representatives of bidders may actively participate in 
the bid opening procedure. Before the beginning of the public opening of bids, 
the present representatives of the bidders must submit certified authorizations 
to the Commission for participation in the bid opening procedure. In case the 
bid is submitted by a group of bidders, on the envelope or box it is necessary 
to indicate that it is a group of bidders and state the names and address of all 
participants in the joint bid.

22. Bids must be composed in Serbian language.
23. Mandatory partial electronic submission
Electronic ordering no, Electronic invoice no, Electronic payment yes.
24. The project is not funded by the EU
25. The request for protection of rights is submitted electronically via 

the Public Procurement Portal simultaneously to the Contracting Authority 
and the Republic Commission for Protection of Rights in Public Procurement 
Procedures (hereinafter: the Republic Commission), or in writing, by direct 
delivery or registered mail to the Contracting Authority, in which case the 
applicant is obliged to submit a copy of the application to the Republic 
Commission.

26. There are no previously published calls.
27. No contract renewal.
28. The invitation will be sent within a maximum of 5 days from the date 

of publication in ”Off. Gazette RS”.
29. The contract does not cover GPV.
30. Other relevant information for participation in the public invitation 

can be downloaded from the aforementioned e-mail addresses where the tender 
documentation was published.  22-29242

ЈАВНИ КОНКУРСИЈАВНИ КОНКУРСИ
САВЕТ РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ 

на основу члана 96. став 6. Закона о електронским медијима („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14, 6/16  – др. закон и 129/21), објављује

  – Листу лица која су стекла право на пружање медијске услуге те-
левизијског емитовања путем терестричког дигиталног преноса за зону 
расподеле (allotment) Авала на основу јавног конкурса објављеног у „Слу-
жбени гласник РС”, број 90/22:

1. Радиодифузно предузеће СТУДИО Б д.о.о., Београд, Земун  – ТВ 
Студио Б 

2. UNA WORLD д.о.о., Београд  – Уна
Решење о издавању дозволе Регулаторно тело за електронске меди-

је доставља оператору мултиплекса, ради закључења уговора о приступу 
мултиплексу, ако се дозвола издаје за пружање медијске услуге путем те-
рестричког дигиталног преноса.

После достављања Регулаторном телу за електронске медије угово-
ра о приступу мултиплексу, Регулаторно тело за електронске медије издаје 
дозволу за пружање медијске услуге.

Уколико се не закључи уговор о приступу мултиплексу, Регулаторно 
тело за електронске медије ставља ван правне снаге решење о издавању 
дозволе.  22-29177

САВЕТ РЕГУЛАТОРНОГ ТЕЛА ЗА ЕЛЕКТРОНСКЕ МЕДИЈЕ 
на основу члана 96. став 6. Закона о електронским медијима („Службени 
гласник РС”, бр. 83/14, 6/16  – др. закон и 129/21), објављује

 – Листу лица која су стекла право на пружање медијске услуге ра-
дија путем терестричког аналогног преноса на подручју региона  – Град 

Београд на основу Јавног конкурса објављеног у „Службени гласник РС”, 
број 90/22:

1. Радиодифузно предузеће СТУДИО Б д.о.о., Београд - Радио Сту-
дио Б (Бг1) 

2. Привредно друштво за радио дифузну делатност NAXI д.о.о., Бео-
град - Naxi radio (Бгр 12) 

3. РАДИО ТОП ФМ д.о.о. предузеће за радиодифузију, маркетинг и 
услуге, Београд - ТОП ФМ (Бгр 8)

4. Предузеће за радиодифузију и маркетинг NOSTALGIE PLUS 
KONCEPT д.о.о., Београд  – Nostalgie (Бгр 10)

5. Предузеће за визуелне и пословне комуникације SPIRIT SOUND 
MFM д.о.о., Београд - Радио С4 (Бгр 4)

6. Радиодифузно друштво ПИНГВИН друштво са ограниченом одго-
ворношћу, Београд - Радио С3 (Бгр 6)

7. PINK MEDIA GROUP д.о.о., Београд - Радио Пинк (Бгр 7)
8. Привредно друштво БЕТА РАДИО д.о.о., Београд - Супер ФМ 

(Бгр 5)
9. СПОРТ РАДИО ФМ д..о.о., Београд - Welcome to fun radio (Бгр 13)
10. Предузеће за радиодифузну делатност и пружање услуга ТДИ 

РАДИО ТЕЛЕВИЗИЈА д.о.о., Београд  – Радио ТДИ (Бгр 11)
11. РАДИО НОВОСТИ д.о.о., Београд  – Радио Новости (Бгр 3)
Решење о издавању дозволе Регулаторно тело за електронске меди-

је доставља регулаторном телу за електронске комуникације, уз захтев за 
издавање дозволе за коришћење радио-фреквенције, у складу са законом 
којим се регулишу електронске комуникације, ако се дозвола издаје за пру-
жање медијске услуге путем терестричког аналогног преноса.

Када регулаторно тело за електронске комуникације достави Регула-
торном телу за електронске медије дозволу за коришћење радио-фреквен-
ције, Регулаторно тело за електронске медије издаје дозволу за пружање 
медијске услуге.

Ако регулаторно тело за електронске комуникације не изда дозволу 
за коришћење радио-фреквенције, Регулаторно тело за електронске медије 
ставља ван правне снаге решење о издавању дозволе.  22-29177

СКУПШТИНА ОПШТИНЕ КОВИН на основу члана 38. став 2, 
а у вези са чланом 36. ст. 3. и 4. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 39. став 1. тачка 12. Статута општи-
не Ковин („Службени лист општине Ковин”, бр. 1/19 и 10/19  – исправка и 
Одлуке о спровођењу јавног конкурса за именовање директора јавног пре-
дузећа чији је оснивач општина Ковин број 111-8/2022-I од 21. децембра 
2022. године, објављује јавни конкурс

 – за именовање директора Јавног предузећа за послове дистрибуције 
гаса „Ковин-гас” Ковин.

Подаци о јавном предузећу: Јавно предузеће послује под пословним 
именом: Јавно предузеће за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас” Ковин

Скраћено пословно име предузећа је: ЈП „Ковин-гас” Ковин
Седиште: Ковин, Светозара Марковића 19
Матични број: 08646538
ПИБ: 101406167
Претежна делатност предузећа је: 35.22 Дистрибуција гасовитих го-

рива гасоводом.
Јавни конкурс се спроводи за радно место: Директор Јавног предузе-

ћа за послове дистрибуције гаса „Ковин-гас” Ковин, на период од четири 
године. Директор предузећа заснива радни однос на одређено време.

Услови за именовање директора Јавног предузећа:
1. да је пунолетно и пословно способно лице и држављанин Репу-

блике Србије;
2. да има стечено високо образовање на основним студијама у траја-

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

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

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

5. да познаје област корпоративног управљања или област финансија;
6. да има радно искуство у организовању рада и вођењу послова;
7. да није члан органа политичке странке, односно да му није одређе-

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

се уређују кривична дела и то :
(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
 (2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Стручна оспособљеност, знања и вештине кандидата : стручна 

оспособљеност за рад и вештина комуникације оцењују се у изборном 
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поступку увидом у податке из пријаве и доказе који су приложени уз при-
јаву на јавни конкурс и разговором, знања кандидата из делатности рада 
предузећа провераваће се усменом провером у разговору са кандидатом 
постављањем унапред припремљених питања; 

Место рада: Ковин, на адреси седишта Јавног предузећа.
Рок за подношење пријаве: 30 дана од дана објављивања овог јавног 

конкурса у „Службеном гласнику РС”.
Пријава на јавни конкурс садржи: 
Пријава на конкурс садржи: име и презиме кандидата, датум и ме-

сто рођења, адресу становања, контакт телефон, e-mail адресу, податке о 
образовању, податке о врсти и дужини радног искуства с кратким описом 
послова на којима је кандидат радио до подношења пријаве на конкурс 
и одговорности на тим пословима, податке о познавању корпоративног 
управљања и податке о посебним областима знања. Пријава на конкурс 
мора бити својеручно потписана.

Уз пријаву са личном и радном биографијом (са навођењем на којим 
пословима, са којом стручном спремом и у ком периоду је стечено радно 
искуство до подношења пријаве) прилажу се докази у оригиналу или фо-
токопији овереној код јавног бележника и то: 

1. извод из матичне књиге рођених (издат у складу са Законом о ма-
тичним књигама);

2. уверење о пословној способности (издато од стране надлежног 
центра за социјални рад);

3. уверење о држављанству (не старије од шест месеци у односу на 
дан објављивања јавног конкурса у „Службеном гласнику РС”);

4. доказ о стручној спреми;
5. доказ о радном искуству на пословима за које се захтева високо 

образовање;
6.  – исправе којима се доказује радно искуство (потврде или други 

акти из којих се доказује најмање пет година радног искуства на послови-
ма за које се захтева високо образовање),

 – исправе којима се доказује радно искуство на пословима који су 
повезани са пословима јавог предузећа (потврде или други акти из којих 
се доказује да лице има најмање три године искуства на пословима који су 
повезани са пословима јавног предузећа, са краћим описом послова које је 
обављало до подношења пријава),

 – исправе којима се доказује радно искуство у организовању рада и 
вођењу послова (потврде и други акти из кохих се доказује да лице има 
радно искуство у организовању рада и вођењу послова);

7. изјава дата под кривичном и материјалном одговорношћу да није 
члан органа политичке странке, односно акт надлежног органа политичке 
странке да је лицу одређено мировање функције у органу политичке странке;

8. уверење надлежног органа (надлежне полицијске управе) да није 
осуђивано на казну затвора од најмање шест месеци;

9. доказ да му није изречена мера безбедности (издат од стране на-
длежног органа) у складу са законом којим се уређују кривична дела и то:

(1) обавезно психијатријско лечење и чување у здравственој установи;
(2) обавезно психијатријско лечење на слободи;
(3) обавезно лечење наркомана;
(4) обавезно лечење алкохоличара;
(5) забрана вршења позива, делатности и дужности.
Напомена: Неблаговремене, недопуштене, неразумљиве или непот-

пуне пријаве и пријаве уз које нису приложени сви тражени докази у ори-
гиналу или фотокопији овереној код јавног бележника (изузетно у градо-
вима и општинама у којима нису именовани јавни бележници, приложени 
докази могу бити оверени у основним судовима, судским јединицама, при-
јемним канцеларијама основних судова, односно општинским управама, 
као поверени посао), Комисија ће одбацити закључком против кога није 
допуштена псебна жалба.

Адреса на коју се подносе пријаве: Пријаве на јавни конкурс, са не-
опходном документацијом и доказима, подносе се Комисији за спровође-
ње јавног конкурса за избор директора јавних предузећа чији је оснивач 
општина Ковин, препорученом пошиљком, путем поште или лично пре-
ко писарнице Општинске управе Ковин, у затвореној коверти, на адресу: 
Скупштина општине Ковин, Комисија за спровођење јавног конкурса за 
избор директора јавних предузећа чији је оснивач општина Ковин, ЈНА 5, 
26220 Ковин, са назнаком: „Пријава на јавни конкурс за именовање дирек-
тора Јавног предузећа за послове дистрибуције гаса ’Ковин-гас’ Ковин  – не 
отварај”.

Термини који су у овом огласу изражени у граматичком мушком роду 
подразумевају природни мушки и женски род лица на које се односе.

Лице задужено за давање информација о јавном конкурсу је Марија 
Ђондовић, председник Комисије, тел. 013/742-114 лок. 124, сваког радног 
дана од 7.00 до 15.00 часова.

Напомена: 
1. Учесник јавног конкурса може са сајта општине Ковин (https://

www.kovin.rs) преузети следеће обрасце:
 – Пријава на јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за 

послове дистрибуције гаса „Ковин-гас” Ковин (Прилог 1);
 – Изјава кандидата да није члан органа политичке партије, односно 

да му је одређено мировање у вршењу функције у органу политичке старн-
ке (Прилог 2);

Обавештење о обради личних података/ Сагласност за обраду лич-
них података (Прилог3);

2. Одредбама чл. 9. и 103. Закона о општем управном поступку 
(„Службени гласник РС”, број 18/16) прописано је, између осталог, да ор-
ган може да врши увид, прибавља и обрађује личне податке о чињеницама 
о којима се води службена евиденција, осим ако странка изричито изјави 
да ће податке прибавити сама.

Документи о чињеницама о којима се води службена евиденција су:
 – извод из матичне књиге рођених и 
 – уверење о државањамству.
Учесник конкурса, уз пријаву на конкурс, доставља изјаву којом се 

опредељује за једну од могућности: да орган прибави податке о којима се 
води служебена евиденција или ће то учинити сам.

Образац изјаве доступан је на сајту општине Ковин (https://www.
kovin.rs) на коме се објављује истовремено са објављивањем јавног кон-
курса.

3. Пријаве на конкурс са достављеном документацијом не враћју се 
подносиоцима пријава већ остају у документацији Комисије.  22-29105

ИНСТИТУТ ЗА КАРДИОВАСКУЛАРНЕ БОЛЕСТИ ВОЈВОДИ-
НЕ, Управни одбор, на основу чл. 115. и 116. и члана 119. став 1. тачка 
12. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19), 
а у складу са чланом 20. Статута Института за кардиоваскуларне болести 
Војводине и Одлуком Управног одбора Института за кардиоваскуларне бо-
лести Војводине, број 2270/2-111 од 23. децембра 2022. године, расписује 
јавни конкурс

 – за избор директора Института за кардиоваскуларне болести Војво-
дине на период од четири године.

1) Подаци о установи
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине 
Седиште: Сремска Каменица 21204, Пут доктора Голдмана 4
Матични број: 08113645
ПИБ: 100807232
Шифра делатности: делатност болница 8610.
2) Кандидат за директора Института за кардиоваскуларне болести 

Војводине (у даљем тексту: кандидат) бира се на радно место:
Директор института на терцијарном нивоу здравствене заштите, број 

извршилаца: „1” 
Опис послова: заступа и представља Институт, организује и руко-

води процесом рада Института, одговара за благовремено и квалитетно 
пружање здравствене заштите и спровођење унутрашње провере квалите-
та стручног рада, одговара за извршавање судских одлука, аката и налога 
инспекцијских и других законом овлашћених органа, предлаже програм 
рада Института и предузима мере за његово спровођење, спроводи одлуке 
Управног и Надзорног одбора, присуствује седницама и учествује у раду 
Управног одбора без права одлучивања, подноси Управном одбору писме-
ни шестомесечни извештај о пословању Института, подноси управном и 
надзорном одбору писмени тромесечни извештај о преузетим финансиј-
ским обавезама и извршењу финансијског плана Института, доноси акт 
о организацији и систематизацији послова у Институту, одлучује о свим 
правима и обавезама запослених из радног односа, у складу са законом, 
одговоран је за извршење финансијског плана и програма рада Института, 
обезбеђује минимум процеса рада у Институту у случају штрајка запосле-
них, у складу са законом, доноси одлуке о специјализацијама и ужим спе-
цијализацијама здравствених радника и здравствених сарадника, одлучује 
о пријему и управљању донацијама, врши и друге послове предвиђене за-
коном и Статутом Института за кардиоваскуларне болести Војводине. 

3) Место рада кандидата је Институт за кардиоваскуларне болести 
Војводине Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4.

4) Кандидат треба да испуњава следеће услове: 
 – да је доктор медицине, магистар фармације, односно магистар 

фармације-медицински биохемичар или има високо образовање из обла-
сти правних, економских, односно организационих наука, на академским 
мастер студијама, у складу са законом којим се уређује високо образовање;

 – да има завршену специјализацију из гране медицине која је из де-
латности Института за кардиоваскуларне болести Војовдине;

 – да има завршену акредитовану едукацију из области здравственог 
менаџмента;

 – да има најмање пет година радног искуства као руководилац здрав-
ствене установе, односно руководилац организационе јединице у здрав-
ственој установи;

 – да није осуђивано, односно да се против њега не води истрага, од-
носно да није подигнута оптужница за кривично дело утврђено законом 
којим се уређује организација и надлежност државних органа у сузбија-
њу организованог криминала, корупције и других посебно тешких кри-
вичних дела, односно да није правноснажном судском одлуком осуђивано 
за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест месеци или тежу 
казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно да му није 
правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у складу са 
Кривичним закоником, и то: обавезно психијатријско лечење и чување у 
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здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на слободи, оба-
везно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно забрана 
вршења позива, делатности и дужности због које не може обављати ду-
жност директора;

 – да није члан органа политичке странке.
5) Уз писану пријаву на јавни конкурс за директора, учесник јавног 

конкурса прилаже следеће доказе: 
(1) уверење о држављанству,
(2) извод из матичне књиге рођених,
(3) оверену фотокопију дипломе о завршеном факултету,
(4) оверену фотокопију дипломе о завршеној специјализацији,
(5) оверену фотокопију уверења о положеном стручном испиту,
(6) оверену фотокопију лиценце,
(7) оверену фотокопију уверења о завршеној едукацији из области 

здравственог менаџмента,
(8) потврду о радном стажу у области здравствене заштите,
(9) потврду о радном искуству као руководиоца здравствене устано-

ве, односно руководиоца организационе јединице у здравственој установи,
(10) доказе о неосуђиваности од надлежног МУП-а Републике Срби-

је; надлежног Основног и Вишег суда; Вишег суда у Београду  – Посебног 
одељења за сузбијање корупције; Вишег суда у Београду  – Посебног оде-
љења за организовани криминал и Одељења за ратне злочине и надлежног 
Привредног суда и то: да није осуђиван, односно против којег се не води 
истрага, односно против којег није подигнута оптужница за кривично дело 
утврђено законом којим се уређује организација и надлежност државних 
органа у сузбијању организованог криминала, корупције и других посебно 
тешких кривичних дела, односно које није правноснажном судском одлу-
ком осуђивано за умишљајно кривично дело на казну затвора од шест ме-
сеци или тежу казну, нити за кривично дело против здравља људи, односно 
којем није правноснажном судском одлуком изречена мера безбедности у 
складу са Кривичним закоником и то: обавезно психијатријско лечење и 
чување у здравственој установи, обавезно психијатријско лечење на сло-
боди, обавезно лечење наркомана, обавезно лечење алкохоличара, односно 
забрана вршења позива, делатности и дужности због које не може обавља-
ти дужност директора,

(11) својеручно потписану и оверену изјаву учесника јавног конкур-
са, дату под кривичном и материјалном одговорношћу, да није члан органа 
политичке странке,

(12) својеручно потписану и оверену изјаву кандидата, дату под мате-
ријалном и кривичном одговорношћу, о непостојању сукоба јавног и при-
ватног интереса, у смислу члана 113. став 6. Закона о здравственој заштити, 

(13) кратку радну и стручну биографију.
6) Стручне оспособљености, знања и вештине које се оцењују у из-

борном поступку и начин њихове провере
Критеријуми за именовање директора (стручне оспособљености, 

знање и вештине кандидата), оцењују се увидом у податке и доказе подне-
те уз пријаву на јавни конкурс, бодовањем сваког појединачног критерију-
ма и усменом провером у разговору са кандидатима у изборном поступку.

6.1. Стручне оспособљености
Управни одбор проверава стручне оспособљености кандидата на 

основу:
6.1.1. учествовања у стручним/научним пројектима и програмима из 

грана медицине у оквиру делатности Института за кардиоваскуларне боле-
сти Војводине; 

Доказ: извештај о реализацији програма/пројекта, који кандидат до-
ставља Управном одбору током разговора у изборном поступку, фотоко-
пија.

Бодовање: Сваки програм/пројекат у којем је кандидат учествовао, у 
претходних пет година бодује се са 1 бодом. 

6.1.2. стручног усавршавања у области здравствене заштите (струч-
ни скупови, конгреси, семинари, студијске посете и други видови усавр-
шавања);

Доказ: сертификат, извештај или други доказ који кандикат доставља 
Управном одбору током разговора у изборном поступку, фотокопија.

Бодовање: учешће кандидата, у претходних пет година, до 15 струч-
них усавршавања, бодује се са 5 бодова; од 16 до 30 стручних усавршава-
ња бодује се са 10 бодова; од 31 до 45 стручних усавршавања бодује се са 
15 бодова; више од 46 стручних усавршавања бодује се са 20 бодова. 

6.1.3. резултата остварених током руковођења здравственом уста-
новом, односно организационом јединицом у здравственој установи и то 
провером кроз разговор са сваким кандидатом појединачно; 

Доказ: кандидат може изнети податке о раду и руковођењу за период 
од најмање пет година руковођења, усмено, током разговора или приложи-
ти документацију у писаној форми;

Бодовање: од 1 до 5 бодова.
Управни одбор може, током разговора, кандидату поставити и додат-

на питања и тражити додатна обавештења, која су му неопходна за прове-
ру резултата руковођења и практичну примену знања и вештина у обавља-
њу послова директора установе, као и њихово бодовање. 

Бодови по основу стручних оспособљености из тачке 6.1.1., 6.1.2. и 
6.1.3. се сабирају и исказују као укупан збир бодова за стручне оспособље-
ности.

6.2. Знање кандидата се оцењује провером познавања области здрав-
ствене делатности, здравственог права и етике, комуникације, здравствене 
економије, управљања, организације и финансирања здравствене зашти-
те, општих прописа који уређују систем здравствене заштите, прописа из 
области радног права, специфичности попуњавања кадровских капацитета 
у здравственој устанвови у јавној својини, познавање рада на рачунару, са 
сваким кандидатом појединачно.

Управни одбор може, током разговора, кандидату поставити и додат-
на питања и тражити додатна обавештења, која су му неопходна за прове-
ру знања и његово бодовање.

Бодовање: од 1 до 5 бодова.
6.3. Вештине 
Кандидат је дужан да сачини предлог Плана и програма развоја Ин-

ститута за кардиоваскуларне болести Војводине за период 2023 –2027. 
Управни одбор може, током разговора, кандидату поставити и додат-

на питања и тражити додатна обавештења, која су му неопходна за прове-
ру вештина и њихово бодовање.

Након усменог излагања и представљања свог предлога Плана и про-
грама развоја Института за кардиоваскуларне болести Војводине, Управни 
одбор бодује вештине кандидата ценећи његове организаторске способно-
сти, вештину руковођења, способост за практичну примену знања из обла-
сти здравственог менаџмента, његове комуникационе вештине, вештина у 
међуљудским односима и друге вештине, потребне за обављање послова 
директора Института за кардиоваскуларне болести Војводине.

Управни одбор проверава вештину кандидата кроз разговор са кан-
дидатом.

Бодовање: од 1 до 5 бодова. 
7) Изборни поступак
Изборни поступак спроводи се само међу кандидатима који испуња-

вају услове за рад на радном месту директора.
Кандидатима међу којима се спроводи изборни поступак за дирек-

тора доставиће се писмено обавештење о томе када отпочиње изборни по-
ступак, најмање пет радних дана пре дана отпочињања изборног поступка.

Ако се изборни поступак спроводи у више делова, кандидати се на 
почетку сваког дела обавештавају о томе када почиње наредни део избор-
ног поступка.

За кандидата који се не одазове позиву да учествује у изборном по-
ступку, сматраће се да је одустао од поднете пријаве.

Кандидат за директора који се не одазове позиву да учествује у јед-
ном делу изборног поступка, не позива се да учествује у наредном делу 
изборног поступка.

Управни одбор обавља усмени разговор са свим кандидатима међу 
којима се спроводи изборни поступак и врши увид у писмену документа-
цију коју су кандидати доставили током разговора.

У изборном поступку за директора, Управни одбор проверава и оце-
њује стручне оспособљености, знања и вештине кандидата које су наведе-
не у конкурсу, на начин који је наведен у јавном конкурсу.

Укупан резултат провере и оцене стручне оспособљености, знања 
и вештина кандидата вреднује се и исказује укупним збиром појединачно 
остварених бодова по сваком појединачном критеријуму (стручне оспо-
собљености, знања и вештине). У случају да два кандидата имају исти 
укупан збир бодова, предност има кандидата који има већи број бодова по 
основу стручне оспособљености.

Након спроведеног изборног поступка Управни одбор доноси ранг 
листу са највише три кандидата која су са најбољим резултатом испунила 
услове уза избор директора, коју ће, уз записник о извршеном изборном 
поступку, доставити оснивачу, у року од 30 дана од дана завршетка јавног 
конкурса.

Објављивање јавног конкурса: конкурс ће бити објављен у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”, у дневном листу „Политика” и на интер-
нет страници Министарства здравља Републике Србије.

8) Пријаве са доказима о испуњавању услова конкурса достављају 
се поштом на адресу: Институт за кардиоваскуларне болести Војводине, 
21204 Сремска Каменица, Пут доктора Голдмана 4, са назнаком „За јавни 
конкурс” или лично у писарници Института за кардиоваскуларне болести 
Војводине, на истој адреси, на 5. спрату, сваког радног дана од 7.30 до 
14.30 часова.

Кандидат подноси пријаву са доказима о испуњавању услова конкур-
са у затвореној коверти, на начин да се приликом отварања пријава може са 
сигурношћу утврдити да се први пут отвара.

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати.
Неблаговремене пријаве ће се, по окончању поступка, вратити кан-

дидатима неотворене, са назнаком да су поднете неблаговремено.
Рок за подношење пријава на конкурс је 30 дана од дана објављива-

ња јавног конкурса у „Службеном гласнику Републике Србије”. 
Пријавом на овај оглас кандидати дају своју сагласност за обраду по-

датака о личности у сврху избора за пријем по објављеном конкурсу. По-
даци се неће користити у друге сврхе. Подацима рукује и податке обрађује 
Институт за кардиоваскуларне болести Војводине.

Изјаве кандидата да није члан органа политичке странке и да није у 
сукобу интереса треба да буду дате и оверене након објављивања јавног 
конкурса.
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Докази предати уз пријаву на јавни конкурс се не враћају.
9) Подаци о лицу задуженом за давање обавештења о јавном кон-

курсу:
Лице задужено за давање обавештења о јавном конкурсу је м. сц. 

Сања Граховац Брчић, дипл. правник, сваког радног дана у периоду од 8.00 
до 14.00 часова, контакт телефон: 021/480-5745.  22-29092

ДРЖАВНИ УНИВЕРЗИТЕТ У НОВОМ ПАЗАРУ, ректор Универзитета 
проф. др Зана Долићанин, на основу члана 75. став 1. Закона о високом 
образовању („Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18, 73/18, 67/19, 06/20, 
11/21 и 67/21) и члана 97. став 5. Статута Државног универзитета у Новом 
Пазару, расписује конкурс

 – за избор наставника у одговарајуће наставно-научно звање, ради 
стицања услова за заснивање радног односа кад се за то укаже потреба у 
настави, а у оквиру утврђених научних области:

 – 1 наставник за ужу научну област: Кривично-правну, 
 – 1 наставник за ужу научну област: Грађанско-правну,
 – 1 наставник за ужу научну област: Примењена кинезиологија,
 – 1 наставник (за 50% радног времена) за ужу научну област: Приме-

њена кинезиологија,
 – 1 наставник за ужу научну област: Енглески језик и лингвистика, 
 – 1 наставник за ужу научну област: Функционална биологија,
 – 1 наставник (за 30% радног времена), за ужу научну област: Мате-

матика,
 – 1 наставник за ужу научну област: Механика и теорија конструк-

ција, 
 – 1 наставник за ужу научну област: Архитектонско пројектовање,
 – 1 наставник (за 50% радног времена), за ужу научну област: Opшта 

психологија,
 – 2 наставникa за ужу научну област: Рачунарска техника и инфор-

матика,
 – 1 наставник (за 30% радног времена) на студијском програму Фар-

мација, за ужу научну област: Физичка хемија,
 – 2 асистентa са докторатом на студијском програму Економија,
 – 1 асистент са докторатом на студијском програму Српска књижев-

ност и језик, за област: Лингвистика.
Поред општих услова предвиђених Законом о високом образовању 

Републике Србије и Статутом Државног универзитета у Новом Пазару, 
кандидати треба да испуњавају и услове дефинисане „Правилником о на-
чину и поступку заснивања радног односа и стицању звања наставника и 
сарадника на Државном универзитету у Новом Пазару”, а који су доступни 
на сајту Универзитета.

Потребу Универзитета за заснивање радног односа са пуним или 
непуним радним временом, односно ангажовања изабраних наставника у 
утврђеним научним областима одређује Сенат Државног универзитета у 
Новом Пазару на иницијативу Већа департмана којем одговарајући студиј-
ски програм припада. 

Уколико пријављени кандидат не задовољава услове уже научне 
области за коју Универзитет има потребу, његова пријава неће се разма-
трати.

Уз пријаву на конкурс кандидати прилажу:
 – извод из матичне књиге рођених,
 – уверење о држављанству,
 – дипломе о стеченом образовању,
 – уверење да су студијски програми, на којима је кандидат стекао 

дипломе акредитовани и да је високошколска установа имала дозволу за 
рад у време уписа и завршетка студија,

 – биографске податке, списак објављених радова и податке о учешћу 
на стручним и научним скуповима и конференцијама, у папирној и елек-
тронској форми.

 – сепарате објављених радова у папирној и електронској форми, с 
тим да радови морају бити хиперлинковани,

 – уверење да кандидат није под истрагом,
 – уверење да није кривично осуђиван. 
Пријаве са прилозима кандидати подносе на адресу: Државни уни-

верзитет у Новом Пазару, Вука Караџића 9, 36300 Нови Пазар, са назнаком 
„Пријава на конкурс за избор у звање”. Некомплетне пријаве неће се узи-
мати у разматрање.

Конкурс остаје отворен 15 дана од дана објављивања.  22-29291

ГИМНАЗИЈА ДРУШТВЕНО-ЈЕЗИЧКОГ И ПРИРОДНО-МА-
ТЕМАТИЧКОГ СМЕРА, КОСОВСКА МИТРОВИЦА, директор, на 
основу члана 139, члана 140. став 1. и члана 155. ст. 1. и 2. тачка 1. Закона 
о основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18  – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), расписује конкурс

 – за пријем у радни однос на радно место:
1. Наставник српског језика и књижевности, са пуним (100%) рад-

ним временом, на одређено време, ради замене одустног запосленог преко 
60 дана.

За пријем у радни однос, потребно је да кандидати испуњавају усло-
ве прописане Законом о основама система образовања и васпитања, Зако-
ном о раду, Правилником о врсти и степену стручне спреме наставника, 
стручних сарадника и помоћних наставника у гимназији, Правилником о 
организацији и систематизацији радних места, и то:

 – да је држављанин Републике Србије;
 – да има психичку, физичку и здравствену способност за рад са уче-

ницима;
 – да није осуђиван правноснажном пресудом за кривично дело за 

које је изречена безусловна казна затвора у трајању од најмање три ме-
сеца, као и за кривична дела насиље у породици, одузимање малолетног 
лица, запуштање и злостављање малолетног лица или родоскрвнуће, за 
кривично дело примање мита или давање мита, за кривично дело из групе 
кривичних дела против полне слободе, против правног саобраћаја и про-
тив човечности и других добара заштићених међународним правом, без 
обзира на изречену кривичну санкцију, и за које није, у складу са законом, 
утврђено дискриминаторно понашање;

 – да зна српски језик;
 – да има одговарајуће образовање из члана 140. став 1. Закона о 

основама система образовања и васпитања („Службени гласник РС”, бр. 
88/17, 27/18  – др. закони, 10/19, 6/20 и 129/21), a у погледу врсте струч-
не спреме да испуњава услове прописане Правилником о врсти и степену 
стручне спреме наставника, стручних сарадника и помоћних наставника у 
гимназији.

Уз попуњени пријавни формулар кандидати треба да приложе сле-
деће доказе: 

 – извод из матичне књиге рођених; 
 – уверење о држављанству; 
 – оверен препис/ фотокопија дипломе/уверења о стеченом одговара-

јућем образовању;
 – извод из казнене евиденицје (КЕ), које издаје надлежна полициј-

ска управа као доказ да кандидат није осуђиван правоснажном пресудом за 
горе наведена кривична дела, и за које није, у складу са законом, утврђено 
дискриминаторно понашање. 

 – Кандидат који није стекао диплому на српском језику доставља и 
доказ да познаје језик на коме се остварује образовно-васпитни рад  – ове-
рена фотокопија дипломе или уверења о стеченом средњем, вишем или 
високом образовању на српском језику или уверење, односно потврду о 
положеном испиту из српског језика по програму одговарајуће високо-
школске установе. 

 – Лекарско уверење о психичкој, физичкој и здравственој способности за 
рад са ученицима (кандидат може доставити пре закључења уговора о раду).

Докази се подносе у оригиналу или овереној фотокопији, не старији 
од шест месеци. 

Кандидати попуњавају пријавни формулар на званичној страници 
Министарства просвете РС, а потребну документацију заједно са одштам-
паним формуларом достављају Школи, у року од осам дана од дана об-
јављивања конкурса, лично или на адресу: Гимназија друштвено-језичког 
и природно-математичког смера, Косовска Митровица, Лоле Рибара 29, 
38220 Косовска Митровица

Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се узети у разматрање.
Кандидати који буду изабрани у ужи избор, упућују се на психолошку 

процену способности за рад са децом и ученицима коју врши надлежна 
служба за послове запошљавања применом стандардизованих поступака.

Ближе информације о конкурсу могу се добити на e-mail адреси 
Школе: gimkm@yahoo.com.  22-29453

МЕЂУОПШТИНСКИ ЦЕНТАР ЗА СОЦИЈАЛНИ РАД КОСОВ-
СКА МИТРОВИЦА, директор центра, на основу Закључка комисије за 
давање сагласности за ново запошљавање и додатно радно ангажовање 
број 51 број 112-4063/2022 од 30. маја 2022. године, а у складу са Одлуком 
број 01/5086 од 28. децембра 2022. године, расписује и објављује конкурс

 – за избор два извршилаца на неодређено време у установи Међу-
општински центар за социјални рад Косовска Митроивца, са одељењем у 
Звечану и Осојану.

1. Назив радног места: 1  – послови социјалног рада, и 1  – технички 
послови  – возач.

2. Број извршилаца: 2.
3. Услови за рад на пословима социјалног рада:
 – да је кандидат држављанин Републике Србије, који је стекао високо 

образовање на студијама у обиму од најмање 240 ЕСПБ бодова, по пропи-
су који уређује високо образовање, почев од 10. септембра 2005. године; на 
основним студијама у трајању од најмање четири године, по пропису који 
је уређивао високо образовање од 10. септембра 2005. године (дипломира-
ни социјални радник, психолог, педагог, специјални педагог);

 – једна година радног искуства на основним стручним пословима у 
социјалној заштити у складу са прописима којима се уређује област соци-
јалне заштите;

 – знање рада на рачунару.
Уз пријаву доставити потребну документацију:
 – уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци или кривична дела која га чине не-
подобним за обављање послова у центру за социјални рад;
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 – потврду о радном искуству;
 – оверен препис дипломе;
 – извод из матичне књиге рођених;
 – уверење о држављанству; 
 – лекарско уверење;
 – очитану личну карту.
4. Услови за рад на техничким пословима  – возач
 – да је кандидат држављанин Републике Србије, који је стекао сред-

ње образовање,
 – знање рада на рачунару, 
 – поседовање возачке дозволе за управљање моторним возилом Б ка-

тегорије,
Уз пријаву доставити потребну документацију:
 – оверен препис дипломе,
 – извод из матичне књиге рођених,

 – уверење о држављанству,
 – уверење да кандидат није осуђиван за кривично дело на безусловну 

казну затвора од најмање шест месеци или кривична дела која га чине не-
подобним за обављање послова у центру за социјални рад, 

 – оверену копију возачке дозволе,
 – лекарско уверење,
 – очитану личну карту,
Остало: 
Радни однос на неодређено време.
5. Рок за подношење пријава је 15 дана од дана објављивања кон-

курса
Непотпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати
Пријаве слати на адресу: Међуопштински центар за социјални рад 

Косовска Митровица, Немањина б.б., број телефона: 028/497-483.
  22-29450

СУДСКИ ОГЛАСИСУДСКИ ОГЛАСИ

ВИШИ СУД У ЈАГОДИНИ

Виши суд у Јагодини, судија Љиљана Станковић, у 
правној ствари предлагача Оливере Николић из Ћупри-
је, сада на привременом раду у Аустрији, против про-
тивника предлагача Александра Николића из Аустрије, 
сада на непознатој адреси, ради признања стране судске 
одлуке, 7. децембра 2022. године, издаје оглас.

Решењем овог суда Р. број 114/22 од 7. децембра 
2022. године, на основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, 
постављен је адвокат Божидар Пандуровић из Ћупри-
је, за привременог заступника противнику предлагача 
Александру Николићу из Аустрије, сада на непознатој 
адреси, у правној ствари која се води код овог суда по 
предлогу предлагача Оливере Николић из Ћуприје, сада 
на привременом раду у Аустрији, ради признања стране 
судске одлуке.

Истим решењем одређено је да ће привремени за-
ступник заступати противника предлагача у поступку 
све док се противник предлагача или његов пуномоћ-
ник не појави пред судом, односно док орган старатељ-
ства не обавести суд да је противнику предлагача по-
ставио стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС” и 
на огласној табли суда.

Р. број 114/22  – Из Вишег суда у Јагодини.
  22-28994

ВИШИ СУД У НОВОМ САДУ

Виши суд у Новом Саду, судија Никола Петровић, 
у правној ствари тужиоца Тадије Качара из Ветерни-
ка, Браће Токин 1, чији је пуномоћник Никола Шијан, 
адвокат из Новог Сада, против тужених Тибора Фелне-
ра, тренутно на непознатој адреси и Мирослава Ристи-
ћа из Новог Сада, Ивана Косанчића 1, чији је пуномоћ-
ник Бојана Вукић, адвокат из Новог Сада, 13. септембра 
2022. године, донео је решење којим је туженом Тибору 
Фелнеру на непознатој адреси, поставио привременог 
заступника на основу одредбе члана 81. став 2. тачка 4. 
ЗПП-а, Марију Јефтић, адвоката из Новог Сада, Дими-
трија Туцовића 2А и одредио да ће привремени заступ-
ник заступати туженог у поступку све док се не појави 
пред судом, односно док орган старатељства не обаве-
сти суд да је туженом поставио стараоца.

Овај оглас ће се објавити путем огласне табле Ви-
шег суда у Новом Саду и интернет странице овог суда 
као и путем „Службеног гласника Републике Србије.

П. број 270/2022  – Из Вишег суда у Новом Саду.
  22-29356

ВИШИ СУД У ПАНЧЕВУ

Виши суд у Панчеву, судија Горица Стојаков Вуја-
синовић у предмету предлагача Marije Martinov Akhtar 
iz Austrije, Schwegler str.7 hof Wien 1150 Austrija против 
противника предлагача Akhtar Nabeel сада на непозна-
том месту пребивалишта, ради признања стране судске 
одлуке, донео је 19. децембра 2022. године решење.

Поставља се противнику предлагача Akhtar Nabeel 
сада на непознатом месту пребивалишта, привремени 
заступник Петров Бојан адвокат из Панчева, Његошева 
1а/1 који ће га заступати са свим правима и обавезама 
законског заступника и предузимати радње у поступку 
све док се странка, њен законски заступник или пуно-
моћник не појави пред овим судом или док орган ста-
ратељства не обавести суд да је поставио старатеља, а 
све до правоснажног окончања ванпарничног поступка. 

Ова одлука се доставља без одлагања органу ста-
ратељства, предлагачу и иста се путем огласа објављује 

у „Службеном гласнику Републике Србије”, на огласној 
табл суда и на интернет страници суда.

5. Р. број 64/22  – Из Вишег суда у Панчеву.
  22-29228

ВИШИ СУД У СМЕДЕРЕВУ

Виши суд у Смедереву, судија Александар Јоцовић, 
као судија појединац, у правној ствари предлагача Ве-
линке Хенке из Смедерева, рођене 7. јануара 1950. годи-
не, у Рашанцу, Петровац на Млави, од оца Данила Јан-
ковића и мајке Олгице, ЈМБГ 0701950765028, против 
противника предлагача Gerd-Fritz Henke из Берлина, 
Немачка, рођеног 25. марта 1929. године у Берлину, Не-
мачка од Оца Аугуст-Фриц Хенке и мајке Еме-Ане Хен-
ке, сада на непознатој адреси, у предмету овог суда Р. 
број 14/20, ради признања стране судске одлуке  – одлу-
ке о разводу брака Службеног суда Tempelhof-Kreuzberg 
(Одељења за породичне ствари 175 Ф 11270/09 од 11. ја-
нуара 2012. године), поставио је противнику предлагача 
Gerd-Fritz Henke из Берлина за привременог заступника 
адвоката Слободана Сврзића из Смедерева, на основу 
члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. ЗПП-а.

Привремени заступник ће заступати противника 
предлагача у поступку све док се противник предлагача 
или његов пуномоћник не појаве пред судом, односно 
док орган старатељства не обавести суд да је поставио 
стараоца.

Р. број 14/20  – Из Вишег суда у Смедереву.
  22-29200

ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Пред овим судом у току је оставински поступак 
иза пок. Richard James Albert Siхsmith, бив. из Бирмин-
гема, Уједињено краљевство Велике Британије и Се-
верне Ирске, рођеног 21. августа 1945. године, преми-
нулог 28. октобра 2016. године, ЈМБГ 2108945060010, 
ради расправљања заоставштине.

Позивају се сва лица која полажу право на насле-
ђе иза пок. Richard James Albert Siхsmith, бив. из Бир-
мингема, Уједињено краљевство Велике Британије и 
Северне Ирске, рођеног 21. августа 1945. године, пре-
минулог 28. октобра 2016. године, ЈМБГ 2108945060010 
да се јаве Првом основном суду у Београду, Булевар Ни-
коле Тесле 42А, у судници 10, у року од годину дана од 
дана објављивања огласа.

VII 1. О. број 3790/17  – Из Првог основног суда у 
Београду.  22-29037

Први основни суд у Београду, и то судија Иван Ђу-
ришић судија појединац, у вапнарнчном предмету пре-
длагача BIMIDA d.o.o. из Београда, Жоржа Клемансоа 
12, против противника Општа болница Крушевац из 
Крушевца, Косовска 16, ради поништаја менице, издаје 
оглас.

Позива се лице код кога се налази бланко меница 
АА7189752 издаваоца менице BIMIDA d.o.o. из Београ-
да, Жоржа Клемансоа 12, да исту у року од 60 дана од 
дана објављивања огласа у „Службеном гласнику РС”, 
покаже Првом основном суду у Београду.

Уколико напред наведена меница у наведеном року 
не буде презентована суду, суд ће исту огласити за по-
ништену.

5. Р3. број 335/20  – Из Првог основног суда у Бео-
граду.  22-29055

Први основни суд у Београду, и то судија Иван 
Ђуришић судија појединац, у ванпарничном предме-
rу предлагача Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. из 

Београда, Македонска 4, против противника предлагача 
Војне поште 2282 Београд, Михаила Аврамовића 30, 
ради поништаја менице, издаје оглас. 

Позива се лице код кога се налази бланко меница 
АА5188511 издаваоца менице Компанија „Дунав осигу-
рање” а.д.о. из Београда, Македонска 4, да исту у року 
од 60 дана од дана објављивања огласа у „Службеном 
гласнику РС” покаже Првом основном суду у Београду. 

Уколико напред наведена меница у наведеном року 
не буде презентована суду, суд ћe исту огласити за по-
ништену. 

5. Р3. број 148/21  – Из Првог основног суда у Бео-
граду.  22-29057

Први основни суд у Београду, је на основу члана 
81. Закона о парничном поступку, решењем 76 П. број 
2754/12 од 6. септембра 2022. године, у правној ствари 
тужилаца Ненада Смиљанића из Београда, Доминике 
Смиљанић са последњом познатом адресом у Београду, 
Корнатска 7 и Весне Мрдак непознатог пребивалишта 
и боравишта против тужених Владимира Смиљанића 
и Биљане Шотре обоје из Београда, поставио тужиљи 
Доминики Смиљанић привременог заступника Горана 
Миличића из Београда, Новог Београда, Јурија Гага-
рина 63/75 и тужиљи Весни Мрдак привременог за-
ступника Дарка Миличића из Београда, Раковице, Ми-
љаковачке стазе 65Е, који ће га заступати у наведеном 
поступку, све док се тужиље Доминика Смиљанић и 
Весна Мрдак или њихови пуномоћници не појаве пред 
судом, односно док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио старатеља.

76. П. број 2754/12  – Из Првог основног суда у 
Београду.  22-29058

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Трећи основни суд у Београду, и то судија Стојанка 
Арежина Нешовић, са судијским помоћником Јеленом 
Цветановић, у оставинском поступку иза пок. Уроше-
вић Владана, бившег из Новог Београда, Садика Рамиза 
29, рођеног 24. јануара 1953. године у Београду, од оца 
Славка и мајке Марије, држављанина Републике Срби-
је, преминулог 8. јула 2015. године, 13. децембра 2022. 
године, објављује оглас.

Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе 
иза пок. Урошевић Драгана, бившег из Новог Београда, 
Садика Рамиза 29, рођеног 24. јануара 1953. године, у 
Београду, од оца Славка и мајке Марије, држављанина 
Републике Србије, преминулог 8. јула 2015. године, да 
се у року од годину дана од дана објављивања огласа 
јаве Трећем основном суду у Београду, Нови Београд, 
Булевар Михајла Пупина 16.

ⅠⅤ 1. О. број 4474/2015  – Из Трећег основног суда 
у Београду.  22-28999

Трећи основни суд у Београду, судија Јелена Кне-
жевић, судија појединац, у парници тужиоца Удруже-
ње осигуравача Србије  – Гарантни фонд, са седиштем 
у Београду, Трешњиног цвета 1Г, чији је пуномоћник 
Жељко Маровић, адвокат из Новог Сада, Булевар осло-
бођења 82/3, против туженог Радета Змејковски, непо-
знатог пребивалишта, ради регреса, вредност предмета 
спора 2.805.450,00 динара, ван рочишта 4. маја 2022. 
године, донео је решење којим је туженом Радету Змеј-
ковски, поставио привременог заступника адвоката 
Снежану Луковић, Београд, Палилула, Михаила Шоло-
хова 64Ц, из разлога што се тужени не налази на наве-
деној адреси и достављање се није могло извршитити.

Постављени привремени заступник адвокат Сне-
жана Луковић, Београд, Палилула, Михаила Шолохова 
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64Ц, заступаће туженог Радета Змејковски у парнич-
ном поступку П. број 2276/21 све док се тужени или 
његов пуномоћник не појави пред судом.

17. П. број 2276/21  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  22-29375

Трећи основни суд у Београду, и то судија Марина 
Ћуић, у парници тужиоца Raiffеisen bank a.d. Београд, 
Београд, Ђорђа Станојевића 16, против тужене Радо-
вић Љиљане из Врбаса, Петра Драпшина 93, сада не-
познатог боравишта, ради дуга, донео је ван рочишта 
23. новембра 2022. године, у ком поступку је туженом 
постављен привремени заступник адвокат Мијатовић 
Огњен из Београда, Драгослава Срејовића 74-Ж, који 
ће заступати туженог у овој парници, и имати сва права 
и дужности законског заступника, све док се тужени не 
појави пред судом.

5. П. број 45596/21  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  22-29376

ОСНОВНИ СУД У БОРУ

Основни суд у Бору као парнични, и то судија 
Весна Максимовић, као судија појединац, у правној 
ствари тужиоца Јакима Малацко из Горњана  – град 
Бор, ЈМБГ 2407946810053, чији је пуномоћник Петар 
Јелић адвокат из Бора, Ђуре Ђаковића 1, против ту-
жене Душице Гланз из Горњана, на привременом раду 
у Немачкој  – Берлин, 13349 Dublinienas str. 62, ЈМБГ 
1603964756031, ради утврђења, поставио је туженој 
привременог заступника Јову Кртинића, адвоката из 
Бора, јер се достављање туженој није могло извршити, 
а тужена нема пуномоћника.

Привремени заступник адвокат Јово Кртинић, за-
ступаће тужену у овој правној ствари, док се тужена 
или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно 
док Центар за социјални рад у Бору, као надлежни ор-
ган старатељства, не обавести суд да је туженој поста-
вио стараоца.

П. број 950/21  – Из Основног суда у Бору.
  22-29063

ОСНОВНИ СУД У БУЈАНОВЦУ

Основни суд у Бујановцу, судија Јелена Петриче-
вић Младеновић, у парници по тужби тужилаца Али-
ми Беџета, Арифи Муслија, Арифи Јашара, сви из 
Прешева и Бериша Сузане из Р. Немачке, које заступа 
пуномоћник Ејуп Камбери, адв. из Прешева, против 
тужених Додај Ђелсиме, сада на непознатој адреси, 
коју заступа привремени заступник Мерлинда Мурати, 
адв. из Бујановца и Арифи Раифа, сада на непознатој 
адреси, ради поништаја пресуде, на рочишту за глав-
ну расправу 8. децембра 2022. године, донео је решење 
којим је за привременог заступника туженом Арифи 
Раифу из Прешева, Свете Томића 6, сада на непознатој 
адреси, на основу члана 81. ст. 1. и 2. тач. 4. и 5. ЗПП, 
поставио Милана Ивановића, адв. из Прешева, који ће 
заступати туженог у поступку, све док се тужени или 
њен пуномоћник не појаве пред судом, односно док ор-
ган старатељства не постави старатеља. 

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

П. број 522/21  – Из Основног суда у Бујановцу.
  22-29278

ОСНОВНИ СУД У ВЕЛИКОМ ГРАДИШТУ

Пред овим судом у току је поступак по предлогу 
предлагача Обрадовић Гагија из Великог Градишта, 
ради утврђивања чињенице смрти Обрадовић Душанке 
бив. из Великог Градишта, Албанске споменице 88, од 
оца Властимира, рођена Јовановић, која је преминула 
11. августа 2021. године у Великом Градишту, али чи-
њеница смрти није уписана у матичну књигу умрлих. 
Основни суд у Великом Градишту позива сва лица која 
нешто знају о животу или смрти Обрадовић Душанке 
бив. из В. Градишта, да у року од 15 дана од дана обја-
вљивања огласа јаве о томе овоме суду. По истеку рока 
суд ће утврдити да ли је наведено лице умрло.

Р2. број 25/2022  – Из Основног суда у Великом 
Градишту.  22-29197

ОСНОВНИ СУД У ВРАЊУ

Основни суд у Врању, као ванпарнични, судија 
Ненад Стефановић поступајући по предлогу предла-
гачице Драгане Стојковић из Врања, Аугуста Цесар-
ца 1, ради поништаја исправе  – чекова у ОТП банци 

 – филијала Врање, издатим на име предлагача, на ра-
справи 29. новембра 2022. године, на основу члана 200. 
ЗВП, објављује оглас.

Обавештавају се сва лица која имају интересе да 
је покренут поступак за амортизацију  – поништење 
исправе бланко чека бр. 1000018642727 који је издала 
Војвођанска банка а сада ОТП банка Нови Сад  – експо-
зитура Врање, кориснику Драгани Стојковић из Врања, 
Аугуста Цесарца 1.

Позива се свако лице које има наведене исправе 
 – чек бр. 1000018642727 да га покаже суду или изве-
сти о томе суд као и да суду пружи обавештење о лицу 
код кога се налазе исправе  – чекови, у року од 30 дана 
од дана истицања огласа на огласној табли суда или у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

Упозоравају се сва лица да уколико у одређеном 
року овим огласом не пријаве исправу или пруже оба-
вештење о лицу код кога се налазе исправа или не при-
говоре поднетом предлогу за поништај исправе, да ће 
чек бити поништен.

Упозорава се дужник  – противник предлагача из-
давалац чека ОТП банка Нови Сад  – експозитура Вра-
ње, да не може испунити обавезу по издатом чеку нити 
обновити или заменити чек као и да ималац чека не 
може пренети права  – потраживање из чека.

Оглас истакнути на огласној табли суда и објавити 
и у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Р3. број 78/22  – Из Основног суда у Врању.
  22-29039

Основни суд у Врању, као ванпарнични, судија 
Ненад Стефановић поступајући по предлогу предлага-
чице Снежане Миленковић из Врања, Светислава Пе-
шића 14, ради поништаја исправе  – чекова у ОТП бан-
ци  – филијала Врање, издатим на име предлагача, на 
расправи 29. новембра 2022. године, на основу члана 
200. ЗВП, објављује оглас.

Обавештавају се сва лица која имају интересе да 
је покренут поступак за амортизацију  – поништење ис-
праве бланко чека бр. 1000012896147, 1000012896154 
и 1000012896162 које је издала ОТП банка – експозиту-
ра Врање, кориснику Снежани Миленковић из Врања, 
Светислава Пешића 14.

Позива се свако лице које има наведене испра-
ве  – чекове бр. 1000012896147, 1000012896154 и 
1000012896162 да их покаже суду или извести о томе 
суд као и да суду пружи обавештење о лицу код кога 
се налазе исправе  – чекови, у року од 30 дана од дана 
истицања огласа на огласној табли суда или у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”.

Упозоравају се сва лица да уколико у одређеном 
року овим огласом не пријаве исправу или пруже оба-
вештење о лицу код кога се налазе исправе или не при-
говоре поднетом предлогу за поништај исправа, да ће 
чекови бити поништени.

Упозорава се дужник  – противник предлагача изда-
валац чекова ОТП банка Нови Сад  – експозитура Врање, 
да не може испунити обавезу по издатим чековима нити 
обновити или заменити чекове као и да ималац чекова не 
може пренети права  – потраживање из чекова.

Оглас истакнути на огласној табли суда и објавити 
и у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Р3. број 32/22  – Из Основног суда у Врању.
  22-29041

ОСНОВНИ СУД У ВРБАСУ  
СУДСКА ЈЕДНИЦА У КУЛИ 

Основни суд у Врбасу, Судска једница у Кули, су-
дија Данијела Рацков, поступајући у парници по тужби 
тужиоца Младена Крижановића из Суботице, Кирешка 
82, кога заступа пуномоћник Дејан Чабаркапа, адвокат 
из Суботице, против туженог Радета Божовића са при-
јављеним пребивалиштем у Сивцу, Радоја Контића 8, 
сада на непознатој адреси боравишта, ради исплате, 23. 
новембра 2022. године, издаје оглас. 

У парници по тужби тужиоца Младена Крижа-
новића из Суботице, Кирешка 82, кога заступа пуно-
моћник Дејан Чабаркапа, адвокат из Суботице, против 
туженог Радета Божовића са пријављеним пребивали-
штем у Сивцу, Радоја Контића 8, сада на непознатој 
адреси боравишта, ради исплате, која се води пред 
Основним судом у Врбасу судском јединицом у Кули, 
пословни број I 10 П-2259/2021, разрешева се адвокат 
Звонко Сабо из Врбаса дужности привременог заступ-
ника туженог Радета Божовића у овом поступку поста-
вљеног решењем Основног суда у Врбасу судске једни-
це у Кули посл. бр. П 2259/21 од 17. маја 2022. године 
туженом Радету Божовићу, сада на непознатој адреси, 
пребивалишта и боравишта, те се за привременог за-
ступника поставља по редоследу са списка адвоката 
Ботка Чаба, адвокат из Србобрана, Светог Саве 14, који 

ће штитити интересе туженог у овом парничном по-
ступку и предузимати парничне радње у поступку све 
док се странка, њен законски заступник или пуномоћ-
ник не појави пред судом или док орган старатељства 
не обавести суд даје поставио старатеља. 

Овај оглас ће се објавити путем огласне табле 
Основног суда у Врбасу и путем „Службеног гласника 
РС” Београд. 

П. број 2259/21  – Из Основног суда у Врбасу, Суд-
ска једница у Кули.  22-29404

ОСНОВНИ СУД У ДИМИТРОВГРАДУ

Основни суд у Димитровграду, као првостепени 
парнични, судија појединац Анђела Петров Димитров, 
у правној ствари тужиље Алексов Мирјане, из Дими-
тровграда, Сутјеска 29, против туженика Pektaš Sibel и 
Yasin van Doorn Orhan из Краљевине Холандије, са бо-
равком на непознатој адреси, ради исплате закупнине, 
на основу одредаба члана 81. став 2. тач. 4. и 5. ЗПП, 
поставио је туженима Pektaš Sibel и Yasin van Doorn 
Orhan, обоје из Краљевине Холандије, са боравком на 
непознатој адреси, привременог заступника из реда 
адвоката и то, адвоката Свиленков Зорана, из Дими-
тровграда, Железничка 2, који ће их заступати у овом 
поступку, све док се тужени или њихови пуномоћници 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства 
не обавести суд да је поставио старатеља.

Привремени заступник у овом поступку има сва 
права и дужности законског заступника.

П. број 98/22  – Из Основног суда у Димитровграду.
  22-29362

ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Основни суд у Зајечару је 29. новембра 2022. го-
дине поставио привременог заступника противнику 
предлагача Илић Мирославу из Вражогрнца, сада на 
непознатој адреси, на основу члана 81. став 2. тачка 4. 
и члана 82. ЗПП и за истог одредио Горана Сајевића, 
адвокат из Зајечара, који ће противника предлагача за-
ступати у предмету овог суда 15 Р1. 6/22. Привремени 
заступник предузимаће парничне радње у поступку све 
док се противник предлагача, његов законски заступ-
ник или пуномоћник не појаве пред судом.

15. Р1. број 6/22  – Из Основног суда у Зајечару.
  22-29104

ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ

Основни суд у Јагодини, као ванпарнични, у 
предмету предлагача Мића Зувића из Буковча, Град 
Јагодина, против противника предлагача OTP banka 
Srbija a.d. Novi Sad, ради амортизације исправе, чека 
број 0000223592064 издат 25. јануара 2012. године, од 
стране OTP banka Srbija a.d. Novi Sad на име сада пок. 
Радмиле Зувић из села Жаче, мајке предлагача, пози-
ва свако лице код кога се налази ова исправа да о томе 
обавести суд у року од 60 дана од дана објављивања 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије” или 
поднесе приговор против предлога, а уколико се то не 
учини, исправа ће бити поништена, дужник из исправе 
се упозорава да своју обавезу из исправе не може пуно-
важно испунити, нити обновити или заменити исправу.

Р3. број 31/22  – Из Основног суда у Јагодини.
  22-29235

Основни суд у Јагодини, судија Радојица Лековић, 
у поступку по предлогу предлагача Драгане Митровић 
из Вршца, чији је пуномоћник Миломир Веселиновић 
адвокат из Јагодине, против противника предлагача 
Владана Јевремовића из Јагодине и Драгана Јевремови-
ћа из Јагодине, сада на привременом раду у иностран-
ству, ради физичке деобе, на основу члана 81. став 2. 
тачка 5. ЗПП-а, одсутном учеснику Драгану Јевремови-
ћу из Јагодине, поставио је привременог заступника из 
реда адвоката и то адвоката Ивану Станковић из Јаго-
дине, који ће штитити његова права и интересе у овом 
поступку, све док се учесник не појави пред судом, 
односно док орган старатељства не обавести суд да је 
поставио старатеља.

Р1. број 18/22  – Из Основног суда у Јагодини.
  22-29238

ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ

Основни суд у Кикинди, по судији Далиборки Чо-
нић, у правној ствари тужиоца Јожефа Вајда из Нове 
Црње, Маршала Тита 169, чији је пуномоћник Јожеф 
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Леринц, адвокат из Кикинде, против тужених Жига 
Јолан, Жига Антона и Чала Ане сви непознатог преби-
валишта, ради утврђења, донео је 15. децембра 2022. 
године, решење. 

Браниславка Влајков адвокат ю Кикинде, поста-
вља се за привременог заступника туженима Жига Јо-
лан, Жига Антону и Чала Ани у поступку који се пред 
овим судом води под бројем 4 П. 489/22. 

4. П. број 489/22  – Из Основног суда у Кикинди.
  22-29215

Основни суд у Кикинди, на основу члана 6. Закона 
о ванпарничном поступку РС у вези са чл. 81 Закона о 
ванпарничном поступку, решењем 1 Р1. 22/21 од 15. де-
цембра 2022. године у ванпарничном поступку по пре-
длогу предлагача Јована Попескова из Кикинде, Браће 
Суботички 81, ЈМБГ 0706989840002, кога заступа пу-
номоћник Вукица Мидоровић, адвокат из Кикинде, 
против противника предлагача Млаћена Мићића из Ки-
кинде, Светозара Милетића 110, ЈМБГ 2506958840029, 
Стане Јовановић из Београда, Здравка Јовановића 49, 
ЈМБГ 1101961845011 са боравиштем у Француској, 
Res. Moulin blanc bat „KAKIS” Appt. 83990 81. Tropez, 
Живане Мићић из СР Немачке, 12347 Berlin, Burger 
strasse 62, Neukoln, и Живојина Мићића из СР Немач-
ке, 12169 Berlin, Bergstrasse 27, ради деобе имовинске 
заједнице која постоји на некретнини уписаној у листу 
непокретности број број 5492 к.о. Кикинда, парц. бр. 
7543/3, породичној стамбеној згради број објекта 1, 
помоћној згради, број објекта 2, у улици Мирослава 
Антића 9, са земљиштем под зградом  – објектом по-
вршине 121 m2, земљиштем под зградом - објектом 
површине 24 m2, и земљиштем уз зграду  – објекат 
површине 202 m2, чији су сувласници предлагач Јован 
Попесков са уделом од 9/12 дела, противник предлага-
ча Млађен Мићић са уделом од 1/12 дела, противници 
предлагача Живана Мићић са уделом 1/24 дела и Жи-
војин Мићић са уделом од 1/24 дела, поставио је про-
тивницима предлагача Живани Мићић и Живојину Ми-
ћићу, обома из СР Немачке за привременог заступника 
Браниславку Влајков, адвоката из Кикинде, која ће их 
заступати у овом поступку до окончања истог или док 
се они или њихов пуномоћник не појаве пред судом.

1. Р1. број 22/21  – Из Основног суда у Кикинди.
  22-29216

Основни суд у Кикинди, по судији Наташи Иве-
тић, у правној ствари тужилаца Миодрага Поповића из 
Кикинде ЈМБГ 1002973840017 и Драгана Поповић из 
Зрењанина ЈМБГ 2006979840018, чији је пуномоћник 
Божо Бјелановић, адвокат из Кикинде, против туженог 
Вида Поповић последње пребивалиште у Кикинди, 
сада непознатог пребивалишта, ради утврђења, донео 
је решење.

Браниславка Влајков, адвокат из Кикинде, поста-
вља се за привременог заступника туженом Виду По-
повић непознатог места пребивалишта, у поступку који 
се пред овим судом води под 1П. 537/22.

1. П. број 537/22  – Из Основног суда у Кикинди.
  22-29217

ОСНОВНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Основни суд у Крагујевцу, у парници по тужби 
тужиоца града Крагујевца, кога заступа Градско пра-
вобранилаштво, против тужене Урошевић Анастасије 
из Крагујевца, Чегарска 8/1, сада на непознатој адреси, 
ради дуга, вредност предмета спора 65.599,80 динара, 
туженој Урошевић Анастасији, поставио је привре-
меног заступника решењем 37. П. број 2763/22 од 15. 
децембра 2022. године. За привременог заступника је 
одређен адвокат Мирјана Весовић из Крагујевца. При-
времени заступник тужене вршиће сва права и дужно-
сти у име и за рачун тужене Урошевић Анастасије у 
овој парници, све док се тужена или њен пуномоћник 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства 
не обавести суд да је поставио туженој стараоца за по-
себне случајеве.

37. П. број 2763/22  – Из Основног суда у Крагујевцу.
  22-29046

ОСНОВНИ СУД У НИШУ

Пред овим судом у току је поступак за деобу по 
предлогу предлагача Митић Данка из Ниша, Бледска 
28, кога заступа адв. Никола М. Обрадовић из Ниша, 
против противника предлагача Ранђеловић Драгице 
из Ниша, Драгише Цветковића 87/18, ради физичке 

деобе. Предмет деобе је стан у Нишу у улици Драгише 
Цветковића 87, површине 50 m2, на коме су предлагач 
и противник предлагача сувласници у делу о од по ½.

Решењем Основног суда у Нишу 2. Р1. број 17/18 
од 18. новембра 2022. године, противнику предлагача 
Ранђеловић Драгици из Ниша, постављен је привреме-
ни заступник са разлога предвиђених одредбама члана 
81. ст. 1. и 2. тачка 4, члана 81. став 4. и члана 82. Зако-
на о парничном поступку.

За привременог заступника постављен је адвокат 
Биљана М. Јовановић из Ниша.

Привремени заступник има сва права и дужности 
законског заступника и заступаће противника предла-
гача у овом поступку се док се он или његов пуномоћ-
ник не појаве пред судом или орган старатељства не 
обавести суд да је поставио старатеља.

2. Р1. број 17/18  – Из Основног суда у Нишу.
  22-28996

Пред Основним судом у Нишу, покренут је посту-
пак по предлогу предлагача Милене Антић Ђорђевић 
из Ниша, Др Зорана Ђинђића 25/35, против противника 
предлагача „АИК Банка” а.д. Београд, ради проглаше-
ња чека неважећим који је издат од стране наведеног 
противника предлагача:

 – чека серијског броја 11301017, номиналне 
вредности 5.000,00 динара, по текућем рачуну број 
105000040202140946, од стране „АИК Банке” а.д. Бео-
град, комитенту Милени Антић Ђорђевић из Ниша, Др 
Зорана Ђинђића 25/35, а који чек је изгубљен.

Позивају се сва лица која држе означен чек да исти 
покажу или да известе суд о лицу и пребивалишту лица 
која држе наведену исправу, да се јаве Основном суду у 
Нишу, Вожда Карађорђа 23, у року од 60 дана који тече 
од дана објављивања овог огласа у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”, у коме се могу поднети пријаве 
или приговори против предлога.

Упозорава се дужник да по овом чеку не може пу-
новажно испунити своју обавезу, нити обновити или 
заменити чек, а ималац овог чека да не сме пренети 
права из истих, све док решење о поништењу исправа 
или о обустави поступка не постане правноснажно.

Означени чек ће се судски поништити ако се у огла-
сном року са овим чеком нико не појави суду или не ста-
ви приговор против предлога за поништење ове исправе.

4. Р3. број 54/2022  – Из Основног суда у Нишу.
  22-29047

Пред Основним судом у Нишу, покренут је по-
ступак тужбом тужиоца Електродистрибуција Србије 
д.о.о. Београд, Огранак „Електродистрибуција”, Ниш, 
кога заступа пуномоћник адв. Милан Петровић из 
Ниша, против туженог Зорана Шекуларца из Ниша, 
Палих бораца 16/33, ради стицања без основа.

Решењем Основног суда у Нишу, 40. П. број 
1946/20 од 10. новембра 2022. године туженом Зорану 
Шекуларцу из Ниша, са последњом познатом адресом 
пребивалишта у Нишу, Палих бораца 16/33, на непо-
знатој адреси боравишта, постављен је привремени 
заступник, а из разлога одређених одредбама члана 81. 
ст. 1. и 2. тачка 4, члана 81. став 4. и члана 82. Закона 
о парничном поступку. За привременог заступника је 
постављен адвокат Дејан Раковић из Ниша.

Привремени заступник заступаће туженог у по-
ступку све док се тужени или његов пуномоћник не 
појави пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да је поставио старатеља.

40. П. број 1946/20  – Из Основног суда у Нишу.
  22-29048

У парничном поступку који се под ознаком и 
бројем 6 П бр. 1610/2022 води пред Основним судом 
у Нишу, између тужиоца Петра Станојевића из Ниша, 
Цвијићева 18, кога заступају адв. Станимир Ђурић и 
адв. Михаило Ђурић из Ниша, против туженог Сло-
бодана Димитријевић из Ниша, Милентија Поповића 
3/11, ради дуга, вредност предмета спора 10000,00 ди-
нара, туженом Слободану Димитријевићу из Ниша је 
постављен привремени заступник, и то адв. Томислав 
Јовановић из Ниша. 

Привремени заступник вршиће за туженог сва 
права и дужности законског заступника, све док се за-
конски заступник туженог или његов пуномоћник не 
појаве пред судом.

6. П. број 1610/2022  – Из Основног суда у Нишу.
  22-29064

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ

Основни суд у Новом Саду, по судији Милошу 
Секулићу, у ванпарничној ствари предлагача Престон 
холдинг д.о.о. Нови Сад, Трг Марије Трандафил 7, чији 
је директор Давор Милићевић, кога заступа Саша Ба-
јић, адвокат у Новом Саду, ради поништења исправе, у 
смислу чл. 200. и 201. Закона о ванпарничном поступ-
ку, објављује оглас.

Овим путем објављује се да је покренут поступак 
за поништење исправа, и то меница серијских броје-
ва АА6730266, АА0173985, АА0173986, АА0173987, 
АА1436401, регистрованих 12. јуна 2013. године, ме-
ница серијских бројева АБ0852919, АБ0852920, реги-
строваних 24. маја 2012. године, меница серијских бро-
јева АБ 5668412, АБ5668413 регистрованих 22. маја 
2012. године, меница серијских бројева АА3601672, 
АА3601673, АА3601674, АА3601675 и АА3601676, ре-
гистрованих 21. маја 2012. године, да се пријаве против 
предлога којим је поступак покренут имају поднети у 
року од 60 дана од дана објављивања овог огласа, по-
зив да се исправе покажу суду или извести суд о лицу 
и пребивалишту лица које држи исправе, упозорење 
да ће се исправе судски поништити ако се у огласном 
року са предметном исправама не пријави суду или не 
стави приговор против предлога за поништење испра-
ва, упозорење да дужник по овим исправама не може 
пуноважно испунити своју обавезу, нити обновити или 
заменити исправу, нити издати нове купоне или талоне, 
као и да ималац не сме пренети права из ових исправа.

Р3. број 503/22  – Из Основног суда у Новом Саду.
  22-29236

Основни суд у Новом Саду, судија Ивана Карапан-
џић, у правној ствари тужиоца АИК Банка а.д. Београд, 
из Београда, чији је пуномоћник Станковић Небојша, 
адвокат у Нишу, против туженог Осмајић Лазара, сада 
на непознатој адреси пребивалишта и боравишта, ради 
дуга, 5. децембра 2022. године, донео је оглас.

Основни суд у Новом Саду поставио је применом 
одредаба члана 81. став 2. тачка 4. и члана 82. Закона о 
парничном поступку привременог заступника туженом 
Осмајић Лазару, сада на непознатој адреси пребивали-
шта и боравишта, Милић Милана, адвоката из Новог 
Сада, који ће заступати туженог и штитити његове ин-
тересе у поступку који се води пред Основним судом у 
Новом Саду, посл. бр. П. 8206/2022, ради дуга, све док 
се тужени, његов законски заступник или пуномоћник 
не појави пред судом или док орган старатељства не 
обавести суд да је поставио старатеља.

Овај оглас ће се објавити у „Службеном гласнику 
РС”, на огласној табли Основог суда у Новом Саду и на 
интернет страници Основног суда у Новом Саду.

П. број 8206/2022  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  22-29355

ОСНОВНИ СУД У ПАНЧЕВУ

Основни суд у Панчеву, судија Бојан Величковић, 
у оставинском поступку иза покојне Цицовић Милке, 
бивше из Панчева, донео је 7. децембра 2022. године, 
оглас.

Код Основног суда у Панчеву, покренут је оста-
вински поступак иза покојне Цицовић Милке, рођене 
8. октобра 1939. године, ЈМБГ 0810939865014, бивша 
држављанка СФРЈ, са последњим пребивалиштем у 
Панчеву, Жарка Зрењанина 18, преминула 29. маја 
2000. године, чије спровођење је поверено јавном бе-
лежнику из Панчева, Медаковић Браниславу, те како се 
не знају сви наследници иза пок. Цицовић Милке, по-
зивају се лица која полажу правно на наслеђе оставине 
иза покојне Цицовић Милке да се пријаве овом суду у 
року од годину дана, рачунајући од дана објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

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

2. О. број 672/21  – Из Основног суда у Панчеву.
  22-29051

Решењем Основног суда у Панчеву 1. П. број 
1055/2022 од 14. децембра 2022. године, у правној ства-
ри тужиоца, тужиоца Фонд за развој Републике Србије, 
Ниш, Булевар Немањића 14а, кога заступа пуномоћник 
Саша Недовић адвокат из Београда, Војвођанска 439/и, 
против тужених Дојне Гужба из Панчева, Мариоре Гу-
жба из Панчева, Лавинела Мудруц из Панчева, кога за-
ступа пуномоћник Вељовић Горан адвокат из Панчева 
и Леонора Нађ, раније из Панчева, сада на непознатом 
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месту боравка, ради исплате дуга, одређена је Јована 
Петковић Бранисављевић адвокат из Панчева, Његоше-
ва 1 а, као привремени заступник туженој Леонори Нађ 
из Панчева сада на непознатом месту боравка, са напо-
меном да ће заступати тужену, у овом поступку све док 
се тужена или њен пуномоћник не појаве пред судом.

1. П. број 1055/2022  – Из Основног суда у Панчеву.
  22-29052

ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРАВЦУ

Основни суд у Пожаревцу, као првостепени пар-
нични, судија Весна Михајловић, као председник већа, 
у правној ствари тужиље Гордана Каракаш из Пожа-
ревца, против туженог Дејана Панића из Каравукова, 
сада на непознатој адреси у иностранству, ради развода 
брака, објављује да је решењем П2. број 90/22 од 16. 
децембра 2022. године поставио туженом Дејану Пани-
ћу из Каравукова, сада непознатог боравишта адв. Иван 
Јевтића из Пожаревца, за привременог заступника у 
овој правној ствари, који ће заступати туженог све док 
се тужени и његов пуномоћник не појаве пред судом.

51. П2. број 90/22  – Из Основног суда у Пожаревцу.
  22-29372

Основни суд у Пожаревцу као ванпарнични, судија 
Марјан Ранђеловић у предмету Р2. 223/22-04, ради до-
казивања смрти Здравке Ћирковић из Александровца, 
по предлогу предлагача Дејана Станишића из Алексан-
дровца, на основу члана 61. став 1, а у вези са чланом 
71. Закона о ванпарничном поступку, објављује оглас.

Здравка Ћирковић рођена у Алексанровцу 17. ја-
нуара 1916. године, преминула је 26. фебруара 2008. 
године у Александровцу, сахрањена на месном гробљу 
у Александровцу 28. фебруара 2008. године, у момен-
ту смрти била је удовица пок. Витомира Ћирковића из 
Александровца, који је преминуо 1990. године, а према 
подацима којима суд располаже. 

Позивају се сви који нешто знају у вези смрти 
именоване да у року од 30 дана од дана објављивања 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, оба-
весте овај суд, ради доказивања смрти овог лица.

Р2. број 223/22-04 – Из Основног суда у Пожаревцу.
  22-29379

ОСНОВНИ СУД У ПОЖЕГИ

Основни суд у Пожеги, судија Слађана Поповић, 
у правној ствари тужиоца „Erste bank” а.д. Нови Сад, 
кога заступа пуномоћник адв. Њемања Алексић из Но-
вог Сада, против туженог Александра јовановића из 
Београда, Требињска 25, општина Вождовац, сада на 
непознатој адреси пребивалишта и боравишта, основ 
спора:исплата дуга, решењем П-94/21 од 21. децембра 
2022. године туженом Јовановић Александру, са непо-
знатим пребивалиштем и боравиштем за привременог 
заступника поставио је адв. Снежану Кнежевић Радо-
вановић из Пожеге, Франщска l. Привремени заступ-
ник ће у име туженог предузимати радње у поступку 
све док се тужени или његов пуномоћник не појави 
пред судом или док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио туженом стараоца.

П. број 94/11  – Из Основног суда у Пожеги.
  22-29065

ОСНОВНИ СУД У РУМИ 

Решењем Основног суда у Руми О. 184/14 од 6. де-
цембра 2022. године, а на основу члана 81. став 2. тачка 
4. ЗПП, постављен је Зоран Винчић адвокат из Руме, за 
привременог заступника законских наследника Узелац 
Саше, Цвјетић Наташе и Узелац Сање, сада непознатог 
пребивалишта и боравишта, а у оставинском поступку 
иза пок. Узелац Владе бив. из Деча. Истим решењем је 
одређено да ће привремени заступник заступати Узе-
лац Сашу, Цвјетић Наташу и Узелац Сању у поступку 
све док се законски наследници или њихов пуномоћник 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства 
не обавести суд да је законском наследнику поставио 
стараоца.

Овај оглас ће се објавити у „Службеном гласнику 
РС” и на огласној табли Основног суда у Руми.

О. број 184/14  – Из Основног суда у Руми.
  22-29378

ОСНОВНИ СУД У СМЕДЕРЕВУ

Основни суд у Смедереву, као парнични у већу, 
судија Ивана Ђорђевић, у правној ствари тужиоца 

Центар за социјални рад Смедерево, против туженика 
Јанковић Драгана и Данијеле Чолић из Радинца, 22. 
децембра 4, ради лишења родитељског права и издржа-
вања мал. детета, 19. децембра 2022. године, на основу 
члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, издаје оглас.

Поставља се за привременог заступника адвокат 
Петар Петров из Смедерева, који ће заступати тужене 
Јанковић Драгана и Чолић Данијелу, обоје из Радинца 
и који ће вршити ту функцију у поступку тужиоца Цен-
тра за социјални рад Смедерево, против тужених, ради 
лишења род. права и издржавања мал. детета.

3. П2. број 449/21  – Из Основног суда у Смедереву.
  22-29194

Основни суд у Смедереву као парнични у већу, су-
дија Ивана Ђорђевић, у правној ствари тужиље Маџо-
ска Драгане из Смедерева, против туженика Маџоски 
Зорана из Смедерева, сада на непознатој адреси, ради 
развода брака 15. децембра 2022. године, на основу 
члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, издаје оглас.

Поставља се за привременог заступника адвокат 
Ненад Петковић из Смедерева, који ће заступати туже-
ног Маџоски Зорана из Смедерева, сада на непознатој 
адреси и који ће вршити ту функцију до појаве истог, у 
поступку тужиље Маџоски Драгане из Смедерева, по 
тужби ради развода брака.

3. П2. број 224/22  – Из Основног суда у Смедереву.
  22-29195

ОСНОВНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Основни суд у Сремској Митровици, као првосте-
пени ванпарнични суд, судија овог суда Зорица Раде-
кић Корица у правној ствари предлагача Пејић Драгана 
из Сремске Митровице, Трг војвођанских бригада бб/2, 
ради амортизације исправе, издао је 31. октобра 2022. 
године, оглас.

Пред овим судом води се поступак за поништај 
исправе, и то:

 – чека број 16446769 издатог од UniCredit Bank 
Srbija a.d. из Београда, Рајићева 27 –29 у правној ства-
ри предлагача Пејић Драгана из Сремске Митровице, 
Трг војвођанских бригада бб/2, те се позивају сва лица 
код којих се наведена исправа налази да прикажу суду 
или известе суд о месту код кога се иста исправа на-
лази, или да лица којима је познато код кога се испра-
ва налази да известе суд о лицу и пребивалишту лица 
које држи исправу, у року од 60 дана од дана објављи-
вања овог огласа у „Службеном гласнику Републике 
Србије”, а уколико се наведена лица не јаве суду у 
наведеном року или суду не буде пријављено код кога 
се исправа налази, односно држалац исправе не стави 
приговор против предлога за поништење исте, наведе-
на исправа ће бити судски поништена а дужник по овој 
исправи се упозорава да не може пуноважно испунити 
своју обавезу нити обновити или заменити исправу, 
изгради нове купоне или талоне, нити ималац исправе 
сме пренети право из ове исправе на друга лица.

Р3. број 80/22  – Из Основног суда у Сремској Ми-
тровици.  22-29040

ОСНОВНИ СУД У СТАРОЈ ПАЗОВИ 

Основни суд у Старој Пазови поступајући по суди-
ји Николић Ружици, у ванпарничном поступку који се 
води под пословним бројем О-1243/21 по предлогу Ма-
дацки Биљане, ради расправљања накнадно пронађене 
имовине иза пок. Манојловић Миливоја бив. из Нове 
Пазове поставио је законском наследнику Манојловић 
Радивоју, на основу члана 116. став 3, решењем од 20. 
маја 2022. године привременог стараоца и то Гагић 
Марјана адвоката из Старе Пазове, који ће Манојловић 
Радивоја заступати у овом поступку, све док се он или 
његов пуномоћник не појаве пред судом односно док 
орган старатељства не обавести суд да је именованом 
поставио стараоца.

О. број 1243/21  – Из Основног суда у Старој Пазови.
  22-29358

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

Основни суд у Суботици, по судији Весни Стјепа-
новић, као судији појединцу у правној ствари тужиоца 
Агроиндустријско комерцијална банка АИК Банка ак-
ционарско друштво Београд, Булевар Михаила Пупина 
115 Ђ, Београд  – Нови Београд, чији је пуномоћник Не-
мања Алексић, адвокат из Новог Сада, Грчкошколска 1, 
против туженог Винцер Роланда, са непознате адресе 
пребивалишта и боравишта, ради издавања платног на-
лога, ван рочишта, донео је 21. децембра 2022. године, 
оглас.

Поставља се привремени заступник туженом Вин-
цер Роланду, тренутно на непознатој адреси, у предме-
ту Основног суда у Суботици посл. бр. Пл. 74/22.

За привременог заступника именује се Сабо Чај-
каш Магдолна, адвокат из Суботице.

Привремени заступник ће штитити интересе туже-
ног у парници која се води пред овим судом под бројем 
Пл. 74/22, пошто се налази на непознатом пребивали-
шту и боравишту, у складу са чланом 81. ЗПП-а, све 
док се тужени или његов пуномоћник не појаве пред 
судом односно док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио старатеља.

2. Пл. број 74/22  – Из Основног суда у Суботици.
  22-29218

ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ

Основни суд у Шапцу, првостепени парнични, су-
дија Биљана Шашић у парници тужиље Ирене Човић из 
Шапца, Краљице Марије 2/6/36, ЈМБГ 2408990777043, 
чији је пуномоћник Светлана Жабаљац, адвокат из 
Шапца, против туженог Душка Мијаиловића из Липо-
листа, Књаза Милоша 65, ЈМБГ 2010982772071, сада 
непознатог боравишта у иностранству, ради вршења 
родитељског права, ван рочишта 16. децембра 2022. го-
дине, објављује оглас.

Решењем Основног суда у Шапцу, 4 П2. број 
479/20 од 16. децембра 2022. године, туженом Душку 
Мијаиловићу из Липолиста, сада непознатог борави-
шта, постављен је привремени заступник у парници 
која се води против туженог по тужби тужиље Ирене 
Човић, ради вршења родитељског права, а за привреме-
ног заступника је одређен адвокат Тамара Пушкаревић 
из Мачванског Прњавора, Арчибалда Рајса 8.

Привремени заступник има у поступку за који је 
постављен сва права и дужности законског заступни-
ка, а вршиће их у поступку све док се тужени, његов 
законски заступник или пуномоћник не појави пред су-
дом, или док орган старатељства не обавести суд да је 
туженом поставио старатеља.

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

4. П2. број 479/20  – Из Основног суда у Шапцу.
  22-29373

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

Ⅰ Одређује се завршно рочиште у стечајном по-
ступку који се води над стечајним дужником „ВТВ 
 – Маклер” д.о.о. Београд  – у стечају, Петроварадин-
ска 21, гаража 501, матични број 07436785, ПИБ 
102009269, а коме се:

1. расправља о завршном рачуну стечајног управ-
ника,

2. расправља о коначним захтевима за исплату на-
граде стечајног управника,

3. подносе примедбе за завршни рачун или на под-
нете захтеве за исплату накнада и награда,

4. одлучује о нерасподељеним деловима стечајне 
масе,

5. одлучује о другим питањима од значаја за стечај 
стечајног дужника.

ⅠⅠ Завршно рочиште ће се одржати 19. јануара 
2023. године у Привредном суду у Београду, Масарико-
ва 2, судница 110/Ⅰ, са почетком у 11.30 часова.

ⅠⅠⅠ Повериоци се обавештавају да, у смислу одред-
бе члана 13. став 4. Закона о стечају, могу поднети 
захтев да се поступак спроведе и да су у том случају 
спремни да по налогу стечајног судије положе средства 
неопходна за покриће трошкова стечајног поступка.

11. Ст. број 300/2019  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29038

I Усваја се завршни рачун стечајног управника, за 
стечајног дужника „VAMOS” д.о.о. у стечају, Београд, 
Страхињића бана 72а, МБ 20315237, ПИБ 105102696, 
са завршним извештајем. 

II Закључује се поступак стечаја над стечајним ду-
жником „VAMOS” д.о.о. у стечају, Београд, Страхињи-
ћа бана 72а, МБ 20315237, ПИБ 105102696.

III Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, Бранкова 25, да из регистра привредних су-
бјеката брише Привредно друштво „VAMOS” д.о.о. у 
стечају, Београд, Страхињића бана 72а, МБ 20315237, 
ПИБ 105102696.

IV Налаже се Министарству финансија  – Пореска 
управа, Филијала Стари град  – Београд, да по право-
снажности овог решења, брише из регистра порески 
идентификациони број стечајног дужника  – ПИБ 
105102696. 
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VI Налаже се стечајном управнику да угаси теку-

ћи рачун стечајног дужника број 205-524941-60, који 
се води код NLB „Komercijalna banka” а.д. из Београда.

VII Налаже се Републичком заводу за статистику, 
да из своје евиденције о разврставању правних субјека-
та брише Привредно друштво „VAMOS” д.о.о. у стеча-
ју, Београд, Страхињића бана 72а, МБ 20315237.

VIII По правоснажности овог решења, а на основу 
извештаја стечајног управника, уз доставу уништеног 
печата стечајног дужника, суд ће донети посебно реше-
ње о разрешењу дужности стечајног управника. 

IX Ово решење објавити на огласној и електрон-
ској табли суда и у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

11. Ст. број 79/2022  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29042

Привредни суд у Београду, судија Данијела Јо-
вановић, судија појединац, у правној ствари тужиоца 
Дирекција за грађевинско земљиште и изградњу Бео-
града, ЈП, Његошева 84, МБ 07094094, против туже-
них: 1. Савковић Стојан, из Београда, Омладинских 
бригада 196/3, ЈМБГ 2909957754134, кога заступа Бо-
шко Тампоља, адвокат из Београда, Устаничка 204/17, 
2. Станојевић Иван, Рајно поље б.б., Лесковац, ЈМБГ 
1609979740032, 3. Савковић Александар, из Београда, 
Ратка Митровића 546/37, ЈМБГ 2510965754119, кога 
заступа Бошко Тампоља, адвокат из Београда, Уста-
ничка 204/17, 4. Думељић Горан, из Београда, Петра 
Драпшина 19, ЈМБГ 1408961710246, кога заступа Бо-
шко Тампоља, адвокат из Београда, Устаничка 204/17, 
5. Акционарски фонд а.д. Београд, Теразије 23/6, МБ 
20661283, кога заступа Зоран Карловић, адвокат из 
Београда, Косте Новаковића 5/28, 6. Савић Драган, из 
Београда, Гоце Делчева 9-4, ЈМБГ 1905955714020, кога 
заступа Бошко Тампоља, адвокат из Београда, Устанич-
ка 204/17, 7. Димитријевић Јовановић Вера, из Београ-
да, Житомисличка 8, ЈМБГ 1110951766023, кога засту-
па Вук Вуковић, адвокат из Београда, Цара Душана бр. 
73 и 8. Ћурић Добросав, из Београда, Устаничка 165, 
ЈМБГ 2009941710322, ради утврђења, вредност пред-
мета спора 446. 772, 72 динара, донео је, ван рочишта, 
14. децембра 2022. године, решење. 

Поставља се Васић Жива, адвокат из Београда, 
Курсулина 41, за привременог заступника туженом 
другог реда Станојевић Ивану из Рајног поља б.б., при-
меном одредбе члана 81. ст. 1. и 2. тачка 5. Закона о 
парничном поступку. 

Постављени привремени заступник ће заступати 
туженог у поступку све док се тужени или његов пу-
номоћник не појави пред судом, у складу са чланом 82. 
став 2. ЗПП. 

12. П. број 3025/2022  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29053

Привредни суд у Београду, судија Марија Медени-
ца као судија појединац, у привредном спору тужиоца 
Univerzal Banka a.d. Београд у стечају, Београд, Кнез 
Михаилова 2 –4, против туженог Добрила Кокановића 
из Лазаревца, Дула Караклајића 42, ради дуга, вред-
ност предмета спора 138.962,06 динара, донео је 12. 
децембра 2022. године, ван рочишта, оглас.

На основу овлашћења из члана 81. ст. 1. и 2. тач-
ка 4. ЗПП-а, поставља се Васић М. Марија, адвокат из 
Београда, Богољуба Чукића 44, Београд –Чукарица, за 
привременог заступника туженом Добрилу Кокано-
вићу из Лазаревца, Дула Караклајића 42, у поступку 
пред овим судом, који се води у предмету 5. П. број 
2892/2022.

Постављени привремени заступник ће заступати 
туженог у поступку све док се тужени или његов пу-
номоћник не појави пред судом, у складу са чланом 82. 
став 2. ЗПП-а.

5. П. број 2892/2022  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29054

Одређује се завршно рочиште у стечајном поступ-
ку над стечајном масом Друштва са ограниченом одго-
ворношћу за производњу млинских производа, млеве-
ње жита, производњу брашна, кондиторских производа 
и пецива Житопрерада у стечају, Београд матични број 
27011217 и ПИБ 112829173, на коме се:

1) расправља о завршном рачуну стечајног управ-
ника;

2) расправља о коначним захтевима за исплату на-
града стечајном управнику; 

3) подносе примедбе на завршни рачун или на 
поднете захтеве за исплату накнада и награда;

4) одлучује о нерасподељеним деловима деобне 
масе;

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

Завршно рочиште ће се одржати 26. јануара 2023. 
године са почетком у 11.00 часова у просторијама При-
вредног суда у Београду, соба број 133  – први спрат. 

Ово решење биће објављенo на огласној табли 
Привредног суда у Београду и у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

8. Ст. број 241/2021  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29060

I Усваја се Завршни рачун од 16. новембра 2022. 
године стечајног управника стечајног дужника „Изда-
вачка кућа Драганић” д.о.о. у стечају Београд, Нехруо-
ва 67, матични број 20435747, ПИБ 105705024.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником „Издавачка кућа Драганић” д.о.о. у стечају 
Београд, Нехруова 67, матични број 20435747, ПИБ 
105705024. 

III Одобрава се исплата разлике између исплаће-
не и коначне награде стечајног управника у износу од 
19.712,30 динара.

IV Одобрава се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 
пре и након закључења стечајног поступка у укупном 
износу од 99.952,38 динара.

V Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, да изврши брисање стечајног дужника „Из-
давачка кућа Драганић” д.о.о. у стечају Београд, Не-
хруова 67, матични број 20435747, ПИБ 105705024, из 
Регистра привредних субјеката, по правноснажности 
овог решења. 

VI Налаже се Министарству финанасија  – Поре-
ској управи, филијала Нови Београд, да угаси порески 
идентификациони број стечајног дужника 105705024, 
из јединственог регистра пореских обвезника, по прав-
носнажности овог Решења.

VII Налаже се Републичком заводу за статистику 
да изврши брисање из своје евиденције стечајног ду-
жника са матичним бројем 20435747, по правносна-
жности овог решења. 

VIII Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ћи рачун стечајног дужника број 265-6080310000456-
68, који се води код Raiffeisen bank а.д. Београд, по 
правноснажности овог решења. 

IX Налаже се стечајном управнику Пери Радови-
ћу из Београда, да по предатом извештају, уз доставу 
доказа о уништењу печата стечајног дужника, наступа-
њем правноснажности овог Решења, достави предлог 
за разрешење стечајног управника, услед закључења 
стечајног поступка. 

X Решење о закључењу поступка стечаја објавити 
на огласној табли суда у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”. 

8. Ст. број 199/2018  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29062

Привредни суд у Београду донео је решење 4 Ст 
53/2022 од 26. децембра 2022. године, којим:

I Усваја се Завршни рачун од 12. децембра 2022. 
године стечајног управника стечајног дужника „Ice 
Cream Factory” д.о.о. у стечају, Београд, Нови Београд, 
Булевар Арсенија Чарнојевића 54А, МБ 20313293, ПИБ 
105106621. 

II Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником „Ice Cream Factory” д.о.о. у стечају, Београд, 
Нови Београд, Булевар Арсенија Чарнојевића 54А, МБ 
20313293, ПИБ 105106621. 

III Одобрава се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 
до закључења стечајног поступка, у укупном износу од 
22.105,16 динара.

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, да изврши брисање стечајног дужника „Ice 
Cream Factory” д.о.о. у стечају, Београд, Нови Београд, 
Булевар Арсенија Чарнојевића 54А, МБ 20313293, ПИБ 
105106621, из Регистра привредних субјеката, по прав-
носнажности овог решења.

 V Налаже се Министарству финанасија  – Поре-
ској управи, филијала Нови Београд, да угаси порески 
идентификациони број стечајног дужника 105106621, 
из јединственог регистра пореских обвезника, по прав-
носнажности овог решења. 

VI Налаже СЕ Републичком заводу за статистику 
да изврши брисање из своје евиденције стечајног ду-
жника са матичним бројем 20313293, по правносна-
жности овог решења. 

VII Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ћи рачун стечајног дужника број 155-0000000014774-
17, који се води код „Halkbank” а.д. Београд, број 220-
0000000115665-66, који се води код „ProCredit Bank” 
а.д. Београд, број 205-0000000126354-05, који се води 
код NLB Komercijalna banka a.d. Beograd, број 160-
6000001262598-08, који се води код „Banca Intesa” а.д. 
Београд, по правноснажности овог решења. 

VIII Налаже се стечајном управнику Драгом Сте-
вановићу из Београда, да по предатом извештају, уз 
доставу доказа о уништењу печата стечајног дужника, 
наступањем правноснажности овог решења, достави 
предлог за разрешење стечајног управника, услед за-
кључења стечајног поступка. 

IX Решење о закључењу поступка стечаја објавити 
на огласној табли суда и у „Службеном гласнику Репу-
блике Србије”. 

4. Ст. број 53/2022  – Из привредног суда у Београду.
  22-29097

Привредни суд у Београду у предмету 6. Ст. број 
217/2022 дана 13. децембра 2022. године, донео је решење.

I Усваја се предлог за покретање стечајног поступ-
ка над стечајним дужником Филантос д.о.о,. Београд, 
27. марта 28, матични број 20834218, ПИБ 107599806.

II Отвара се стечајни поступак над стечајним ду-
жником Филантос д.о.о,. Београд, 27. марта 28, матич-
ни број 20834218, ПИБ 107599806.

III Утврђује се постојање стечајног разлога  – трај-
нија неспособност плаћања.

IV Именује се за стечајног управника Александар 
Лекић из Београда, Миријевски булевар 34.

Ⅴ Налаже се заступнику дужника изрши примо-
предају дужности са стечајним управником у време и 
место које стечајни управник одреди и то тако што ће 
му предати печате, сву документацију и сву непокретну 
и покретну имовину стечајног дужника, као и послов-
ни простор који користи на даље чување и управљање.

VⅠ Позивају се сви повериоци у року од 120 дана 
од објављивања огласа о отварању поступка стечаја над 
стечајним дужником у „Службеном гласнику РС” при-
јаве Привредном суду у Београду своја обезбеђена и 
необезбеђена потраживања према стечајном дужнику.

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

VIⅠI Одређује се прво поверилачко рочиште на 
коме ће се расправљати о извештају о економско-фи-
нансијском положају стечајног дужника и прва седни-
ца Скупштине поверилаца за 19. јануар 2023. године у 
11.00 часова, а које ће се одржати у Привредном суду у 
Београду, Масарикова 2, судница 130, спрат I.

ⅠХ Одређује се испитно рочиште за 15. јуни 2023. 
године у 11.00 часова, које ће се одржати у Привредном 
суду у Београду, Масарикова 2, судница 130, спрат I.

Х Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен на огласној табли суда, 
15. децембра 2022. године.

6. Ст. број 217/2022  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29198

Заказује се прво поверилачко рочиште за 3. фебру-
ар 2023. године у 13.00 часова и одржаће се у Привред-
ном суду у Београду, Масарикова 2, судница бр. 104, 
и на њему ће се расправљати о економско-финансиј-
ском положају стечајног дужника и процени стечајног 
управника да ли постоји могућност реорганизације 
стечајног дужника. За ово рочиште се сазива и седница 
скупштине поверилаца, на којој ће се извршити избор 
председника скупштине поверилаца и чланова одбора 
поверилаца, уколико се скупштина поверилаца не фор-
мира пре првог поверилачког рочишта.

На рочиште се позивају стечајни управник и по-
вериоци.

1. Ст. број 145/2022  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29207

I Усваја се Завршни извештај и Завршни рачун сте-
чајног управника стечајног дужника стечајна маса „Бе-
хем” д.п. Београд  – у стечају, Џорџа Вашингтона 16/6, 
матични број 27012418, ПИБ 113308578.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним ду-
жником стечајна маса „Бехем” д.п. Београд  – у стечају, 
Џорџа Вашингтона 16/6, матични број 27012418, ПИБ 
113308578.
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III Одобрава се стечајном управнику стечајног 

дужника Агенцији за лиценцирање стечајних управни-
ка- Центар за стечај, исплата резервисаних средстава у 
износу од 46.670,00 динара, а према спецификацији из 
Завршног извештаја стечајног управника.

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре 
из Београда, Бранкова 25, да по правноснажности из 
регистра привредних субјеката брише стечајног ду-
жника стечајна маса „Бехем” д.п. Београд  – у стечају, 
Џорџа Вашингтона 16/6, матични број 27012418, ПИБ 
113308578.

V Налаже се Министарству финансија-Пореска 
управа, Филијала Стари Град -Београд, да по правно-
снажности решења о закључењу стечајног поступка, 
брише из региста порески идентификациони број сте-
чајног дужника- ПИБ: 113308578.

VI Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ћи рачун стечајног дужника број 330-4023552-16, који 
се води код „RBA” banca a.d Novi Sad .

 VII Исправља се коначна листа утврђених потра-
живања од 17. маја 2018. године тако што се брише 
утврђено потраживање разлучног повериоца „Типопла-
стика” а.д. Горњи Милановац у износу од 3.591.517,02 
динара , а у листу се додаје потраживање с стечајног 
повериоца „Типопластика” ад Горњи Милановац, у тре-
ћем исплатном реду у износу од 3.591.517,02 динара.

VIII Налаже се Републичком заводу за стати-
стику, да по правноснажности из своје евиденције о 
разврставању правних субјеката брише стечајног ду-
жника стечајна маса „Бехем” д.п Београд  – у стечају-
Џорџа Вашингтона 16/6, матични број 27012418, ПИБ 
113308578.

IX Налаже се стечајном управнику да по право-
снажности овог решења обави преостале послове у 
складу са Законом о стечају и другим прописима и по 
том поднесе предлог за разрешење.

X Решење о закључењу стечајног поступка обја-
вити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

11. Ст. број 200/2022  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29209

Привредни суд у Београду донео је решење 4 Ст. 
број 316/2015 од 23. децембра 2022. године, којим: 

I Усваја се Завршни рачун од 5. децембра 2022. го-
дине стечајног управника стечајног дужника „Ленада”, 
д.о.о. у стечају, Београд, Сремска 6/I, МБ 20456191, 
ПИБ 105786938. 

II Закључује се поступак стечаја над стечајним ду-
жником „Ленада”, д.о.о. у стечају, Београд, Сремска 6/I, 
МБ 20456191, ПИБ 105786938. 

III Одређује се коначна награда за рад стечајних 
управника у укупном износу од 2.023.647,03 динара, 
која се распоређује на следећи начин:

1. разрешеном стечајном управнику Вероники Ба-
раћ износ од 233.000,00 динара, 

2. разрешеном стечајном управнику Зорану Сими-
ћу износ од 895.323,51 динара,

3. стечајном управнику Оливери Јовановић износ 
од 895.323,51 динара.

IV Одобрава се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка и обавезе стечајне масе за период 
до закључења стечајног поступка у укупном износу од 
83.548,50 динара, као и за трошкове стечајног поступ-
ка и обавезе стечајне масе за период након закључења 
стечајног поступка у укупном износу од 191.530,25 
динара.

V Налаже се Агенцији за привредне регистре, из 
Београда, Бранкова 25, да изврши брисање стечајног 
дужника „Ленада”, д.о.о. у стечају, Београд, Сремска 
6/I, МБ 20456191, ПИБ 105786938, из Регистра при-
вредних субјеката, по правноснажности овог решења. 

VI Налаже се стечајном управнику да угаси текуће 
рачуне стечајног дужника број 325-9500600003710-75, 
који се води код „OTP Banka Srbija” а.д. Нови Сад, по 
правноснажности овог решења. 

VII Налаже се Републичком заводу за статистику 
да брише из своје евиденције стечајног дужника са 
матичним бројем 20456191, по правноснажности овог 
Решења. 

VIII Налаже се Министарству финансија  – Поре-
ска управа  – филијала Стари град, да угаси порески 
идентификациони број стечајног дужника 105786938, 
по правноснажности овог решења. 

IX Налаже се стечајном управнику стечајног ду-
жника Оливери Јовановић из Београда, да по предатом 
извештају, уз доставу доказа о уништењу печата стечај-
ног дужника, наступањем правноснажности овог реше-
ња, достави предлог за разрешење стечајног управни-
ка, услед закључења стечајног поступка. 

X Решење о закључењу стечајног поступка обја-
вити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

4. Ст. број 316/2015  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29211

I Усваја се Завршни рачун стечајног управника 
стечајног дужника стечајна маса Предузеће за прои-
зводњу, трговину и услуге „Певец” д.о.о. из Београда, 
Палилула, Панчевачки пут 81, матични број 27000380, 
ПИБ 107503968, од 9. новембра 2022. године. 

II Одређује се коначна награда за рад стечајном 
управнику сада пок. Браниславу Илићу, бившем из 
Београда за намирење стечајних поверилаца у укупном 
износу од 3.610.630,63 динара, односно 100% од укуп-
но утврђеног износа коначне награде, у свему према 
завршном рачуну стечајног управника.

III Утврђује се да су у току стечајног поступка који 
се води над стечајним дужником стечајна маса Преду-
зеће за производњу, трговину и услуге „Певец” д.о.о. из 
Београда, Палилула, Панчевачки пут 81, матични број 
27000380, ПИБ 107503968, сада пок. стечајном управ-
нику Браниславу Илићу, бившем из Београда, више 
исплаћена средстава на име прелиминарне награде у 
износу од 3.508.555,09 динара и да наведена средства 
служе за намирење утврђених потраживања стечајних 
поверилаца трећег исплатног реда.

IV Средства из става III овог решења биће испла-
ћена повериоцима у случају њихове наплате на депо-
зитни рачун Привредног суда у Београду.

V Одобрава се расподела стечајне масе у изно-
су од 27.042,80 динара за период након закључења 
поступка стечаја на име накнада трошкова стечајног 
управника Немање Шалипуровића.

VI Одобрава се резервација средстава за намире-
ње утврђених потраживања стечајних поверилаца тре-
ћег исплатног реда у укупном износу од 1.471.751,93 
динара и Налаже се стечајном управнику да по пра-
воснажности овог решења наведена средства прене-
се на рачун депозита Привредног суда у Београду бр. 
840-298802-02 са позивом на број Ст-2504/2012, ради 
намирења утврђених потраживања следећих стечајних 
поверилаца са предвиђеним износима за исплату:

1. Paris proizvodnja, trgovina i usluge, Vlasnik 
Ružica Rosandić, Stjepana Radića br. 98, Brodski Stupnik, 
Republika Hrvatska, износ за исплату: 137.972,04 динара;

2. Sanitop-Wingenroth GmbH & Co. KG Katzheide 
21-25, D-48231 Warendorf, SR Nemačka, износ за испла-
ту 258.806,91 динара;

3. Čaltex d.o.o., Stojičići b.b., 71260 Kreševo, Bosna 
i Hercegovina, износ за исплату 32.849,00 динара;

4. Pana d.o.o., Zagrebačka bb, Čakovec, Republika 
Hrvatska, износ за исплату 401.408,36 динара;

5. Decora Croatia d.o.o., Ivana Grandje 45, Sesvete, 
Zagreb, Republika Hrvatska, износ за исплату 290.077,46 
динара;

6. Specijalni projekti d.o.o., Avenija Većeslava 
Holjevca 27, Zagreb, Republika Hrvatska, износ за испла-
ту 348.196,93 динара;

7. Боснић Ана, Браће Јовановића 34, Панчево, из-
нос за исплату 374,69 динара;

8. Новаковић Радмила, Жарка Зрењанина 56, 
26314 Банатско Ново Село, износ за исплату 206,49 
динара;

9. Јошић Василија, Првог маја 106, Палилула, Бео-
град, износ за исплату 131,77 динара;

10. Николић Љ Снежана, Партизанаска 67, Старче-
во, Панчево, износ за исплату 145,06 динара;

11. Станковић Александра, Новосадска 8, Старче-
во, износ за исплату 991,89 динара;

12. Радановић Живан, Цара Уроша 63, Београд, из-
нос за исплату 134,95 динара;

13. Бјелетић Милан, Вука Караџића 6/30, Панчево, 
износ за исплату 154,55 динара;

14. Пендев Магдалена, Паје Маргановића 67/25, 
Панчево, износ за исплату 301,83 динара.

VII Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником стечајна маса Предузеће за производњу, 
трговину и услуге „Певец” д.о.о. из Београда, Пали-
лула, Панчевачки пут 81, матични број 27000380, ПИБ 
107503968.

VIII Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, да изврши брисање стечајног дужника сте-
чајна маса Предузеће за производњу, трговину и услуге 
„Певец” д.о.о. из Београда, Палилула, Панчевачки пут 
81, матични број 27000380, ПИБ 107503968, из Реги-
стра привредних субјеката, по правноснажности овог 
решења.

IX Налаже се Министарству финанасија  – По-
реској управи, филијала Палилула, да угаси порески 
идентификациони број стечајног дужника 107503968, 

из јединственог регистра пореских обвезника, по прав-
носнажности овог решења. 

X Налаже се Републичком заводу за статистику да 
изврши брисање из своје евиденције стечајног дужни-
ка са матичним бројем 27000380, по правноснажности 
овог решења. 

XI Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ћи рачун стечајног дужника број 205- 0000000176421-
57 који се води код „Комерцијална банка” а.д. Београд, 
по правноснажности овог решења. 

XII По правоснажности овог решења и по доста-
вљању завршног рачуна и извештаја стечајног управ-
ника о спроведеним активностима, уз достављање 
доказа о уништењу печата стечајног дужника, суд ће 
донети посебно решење о разрешењу дужности сте-
чајног управника Немање Шалипуровића из Београда.

XIII Оглас о закључењу поступка стечаја биће 
објављен у Службеном гласнику РС, на огласној табли 
суда као и на електронској табли суда.

3. Ст. број 2504/2012  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29212

Привредни суд у Београду донео је решење 4 Ст 
166/2015 од 26. децембра 2022. године, које гласи:

I Усваја се завршни рачун и завршни извештај 
стечајног управника који је достављен суду 14. децем-
бра 2022. године, у поступку стечаја над стечајним ду-
жником Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну 
трговину „БНТ Промет” у стечају из Београда (Стари 
град), Кнеза Михаила 23/II, матични број 07903910, 
ПИБ 100036896.

II Закључује се поступак стечaја над стечајним ду-
жником Друштвено предузеће за унутрашњу и спољну 
трговину „БНТ Промет” у стечају из Београда (Стари 
град), Кнеза Михаила 23/II, матични број 07903910, 
ПИБ 100036896.

III НАЛАЖЕ СЕ Агенцији за привредне регистре 
РС да, по правоснажности овог решења, изврши брисање 
стечајног дужника Друштвено предузеће за унутрашњу 
и спољну трговину „БНТ Промет” у стечају из Београда 
(Стари град), Кнеза Михаила 23/II, матични број 07903910, 
ПИБ 100036896 из Регистра привредних субјеката.

IV Налаже се Министарству финансија РС  – По-
реска управа  – Филијала Стари град, Београд, Булевар 
деспота Стефана 118 –120, да по правоснажности овог 
решења, угаси порески идентификациони број стечај-
ног дужника бр. 100036896.

V Налаже се Републичком заводу за статистику 
РС да, по правоснажности овог решења, брише из сво-
је евиденције стечајног дужника са матичним бројем 
07903910.

VI Налаже се стечајном управнику да, по право-
снажности овог решења, угаси текући рачун стечајног 
дужника број 200-2716160102018-41 код „Банка По-
штанска штедионица” а.д. Београд.

VII По правоснажности овог решења и по доста-
вљању завршног рачуна и извештаја стечајног управ-
ника о спроведеним активностима, уз достављање 
доказа о уништењу печата стечајног дужника, суд ће 
донети посебно решење о разрешењу дужности сте-
чајног управника Агенције за лиценцирање стечајних 
управника РС.

VIII Решење о закључењу поступка стечаја биће 
објављено на огласној табли суда даном доношења и у 
„Службеном гласнику РС”.

4. Ст. број 166/2015  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29214

I Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја 
над стечајним дужником Стечајна маса „Srbocoop export-
import” а.д. Београд  – у стечају, Миливоја Перовића 5/3, 
матични број 27012078, ПИБ 113166256, на ком се:

 – расправља о завршном рачуну стечајног управ-
ника;

 – расправља о коначним захтевима за исплату на-
граде стечајног управника;

 – подносе примедбе на завршни рачун или на под-
нете захтеве за исплату накнада и награда;

 – одлучује о нерасподељеним деловима стечајне 
масе;

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

II Завршно рочиште ће се одржати 25. јануара 
2023. године, у Привредном суду у Београду, Масари-
кова 2, судница бр. 110, први спрат, са почетком у 11.45 
часова.

11. Ст. број 144/2022  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29237
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1. Усваја се предлог за покретање стечајног по-

ступка па се отвара поступак стечаја према стечајном 
дужнику, Privredno društvo BEGA ING d.o.o. Beograd, 
Stari grad, Кнез Михаилова 11 –15, МБ 20439467, ПИБ 
105688568, јер је утврђена испуњеност стечајног разло-
га  – презадуженост у смислу члана 11. став 2. тачка 3. у 
вези са ставом 3. тачка 1. истог члана Закона о стечају.

2. За стечајног управника именује се лиценцирани 
стечајни управник, Жарко Вујачић из Београда.

3. Позивају се повериоци да пријаве своја обезбе-
ђена и необезбеђена потраживања у року од 120 дана 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног по-
ступка у „Службеном гласнику РС”, писаном пријавом, 
поднетом у два примерка, са приложеним доказима о 
њиховој основаности.

4. Позивају се дужници стечајног дужника да од-
мах испуне своје доспеле обавезе према стечајном ду-
жнику.

5. Заказује се рочиште за испитивање потражива-
ња (испитно рочиште) за 17. март 2023. године у 11.00 
часова и одржаће се у Привредном суду у Београду, 
Масарикова 2, судница 104.

6. Заказује се прво поверилачко рочиште за 23. де-
цембар 2022. године у 13.00 часова. Оно ће се одржати 
у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 
104, и на њему ће се расправљати о економско-финан-
сијом положају стечајног дужника и процени стечајног 
управника да ли постоји могућност реорганизације 
стечајног дужника. За ово рочиште се сазива и седница 
скупштине поверилаца, на којој ће се извршити избор 
председника скупштине поверилаца и чланова одбора 
поверилаца, уколико се скупштина поверилаца не фор-
мира пре првог поверилачког рочишта.

7. Оглас о отварању стечајног поступка истиче се 
на огласној табли суда и биће накнадно објављен у „Слу-
жбеном гласнику РС” и у једном високотиражном днев-
ном листу који се дистрибуира на целој територији РС.

8. Налаже се Агенцији за привредне регистре Бео-
град, да изврши упис забележбе о отварању стечајног 
поступка над стечајним дужником.

1. Ст. број 145/2022  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29239

Привредни суд у Београду донео је решење 4 Ст. 
број 66/2020 од 20. децембра 2022. године, којим:

I Усваја се Завршни рачун од 13. децембра 2022. 
године стечајног дужника „Financier” д.о.о. за фи-
насијско посредовање у стечају, Београд, Вождовац, 
Јове Илића 31, спрат 4, стан 16, МБ 20645024, ПИБ 
106614195.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником „Financier” д.о.о. за финасијско посредовање 
у стечају, Београд, Вождовац, Јове Илића 31, спрат 4, 
стан 16, МБ 20645024, ПИБ 106614195.

III Одобрава се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка и обавезе стечајне масе за пероид 
закључења стечајног поступка, у укупном износу од 
5.886,62 динара. 

IV Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, да по правоснажности овог решења изврши 
брисање стечајног дужника „Financier” д.о.о. за фи-
насијско посредовање у стечају, Београд, Вождовац, 
Јове Илића 31, спрат 4, стан 16, МБ 20645024, ПИБ 
106614195.

V Налаже се Министарству финансија  – Поре-
ској управи  – Филијала Вождовац, да угаси порески 
иднетификациони броја 1066141195,из јединственог 
регистра пореских обвезника, по правоснажности овог 
решења.

VI Налаже се Републичком заводу за статистику да 
изврши брисање из своје евиднеције стечајног дужни-
ка са матичним бројем 20645024,пои правоснажности 
овог решења.

VII Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ћи рачун стечајног дужника број 205-0000000525067-
70, који се води код NLB Komercijalna banka a.d. 
Beograd.

VIII Налаже се стечајном управнику Бојану Шљи-
вару из Београда, да по предатом извештају, уз доставу 
доказа о уништењеу печата стечајног дужника,наступа-
њем правоснажности овог решења, достави предлог за 
разрешење стечајног управника, услед закључења сте-
чајног поступка.

IX Решење о закључењу поступка објавити на 
огласној табли суда и у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије”.

4. Ст. број 66/2020  – Из Привредног суда у Београду.
  22-29363

Привредни суд у Београду, у предмету 6 Ст 
77/2022, донео је 19. децембра 2022. године решење: 

I Одређује се завршно рочиште за стечајног ду-
жника Шумадија Стан д.о.о. Младеновац у стечају МБ 
21575283, ПИБ 111933283, на ком се:

1. расправља о завршном рачуну стечајног управ-
ника;

2. расправља о коначним захтевима за исплату на-
граде стечајном управнику;

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

4. одлучује о нерасподељеним деловима стечајне 
масе;

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

II Завршно рочиште ће се одржати 17. јануара 
2023. године у 11.00 часова, у Привредном суду у Бео-
граду, судница 130, на првом спрату.

III Решење објавити на огласној табли суда и у 
„Службеном гласнику РС” Београд.

6. Ст. број 77/2022  – Из Привредног суда у Београду.
  22-29364

Привредни суд у Београду донео је решење 4 Ст. 
број 94/2022 од 8. децембра 2022. године, којим: 

I Усваја се Завршни рачун од 1. децембра 2022. 
године стечајног управника стечајног дужника Larix 
Gemma д.о.о. у стечају, Београд, Земун, Шумадијска 
21, 3 спрат, стан 12, МБ 21211052, ПИБ 109614719.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним ду-
жником Larix Gemma д.о.о. у стечају, Београд, Земун, 
Шумадијска 21, 3 спрат, стан 12, МБ 21211052, ПИБ 
109614719.

III Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, да изврши брисање стечајног дужника Larix 
Gemma д.о.о. у стечају, Београд, Земун, Шумадијска 21, 3 
спрат, стан 12, МБ 21211052, ПИБ 109614719, из Регистра 
привредних субјеката, по правноснажности овог решења.

IV Налаже се Министарству финанасија  – Поре-
ској управи, филијала Земун, да угаси порески иден-
тификациони број стечајног дужника 109614719, из 
јединственог регистра пореских обвезника, по правно-
снажности овог решења. 

V Налаже се Републичком заводу за статистику да 
изврши брисање из своје евиденције стечајног дужни-
ка са матичним бројем 21211052, по правноснажности 
овог решења. 

VI Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ће рачуне стечајног дужника број 325-9500500274273-
34, који се води код „OTP Banka Srbija” а.д. Нови Сад 
и број 160-0000000559009-82, који се води код „Banca 
Intesa” а.д. Београд, по правноснажности овог решења. 

VII Налаже се стечајном управнику Мирјани Ја-
невски из Београда, да по предатом извештају, уз до-
ставу доказа о уништењу печата стечајног дужника, 
наступањем правноснажности овог Решења, достави 
предлог за разрешење стечајног управника, услед за-
кључења стечајног поступка. 

VIII Решење о закључењу поступка стечаја обја-
вити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику 
Републике Србије”. 

4. Ст. број 94/2022  – Из Привредног суда у Београду.
  22-29366

I Усваја се предлог предлагача за покретање сте-
чајног поступка над стечајним дужником „Bispall” 
д.о.о. Београд, Јурија Гагарина 328, матични број 
21754153, ПИБ 112854120.

II Отвара се стечајни поступак над стечајним ду-
жником „Bispall” д.о.о. Београд, Јурија Гагарина 328, 
матични број 21754153, ПИБ 112854120.

III Утврђује се постојање стечајног разлога  – трај-
на неспособност плаћања.

IV Именује се за стечајног управника Читаковић 
Маријана из Београда, варваринска 12.

V Позивају се сви повериоци у року од 60 дана 
од објављивања огласа о отварању поступка стечаја 
над стечајним дужником у „Службеном гласнику РС” 
пријаве Привредном суду у Београду своја обезбеђена 
и необезбеђена потраживања.

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

VII Одређује се прво поверилачко рочиште на 
коме ће се расправљати о извештају о економско-фи-
нансијском положају стечајног дужника за 31. јануар 
2023. године у 11.00 часова, а које ће се одржати у При-
вредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 133, 
спрат I.

VIⅠI Одређује се испитно рочиште које ће се одр-
жати 30. марта 2023. године у 11.00 часова, које ће се 
одржати у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, 
судница 133, спрат I.

IХ Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником објављен на огласној табли суда 22. де-
цембра 2022. године.

8. Ст. број 223/2022  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  22-29374

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Привредни суд у Зрењанину, по судији Стоиљков-
ски Александру, као судији појединцу у поступку сте-
чаја над стечајним дужником доо „Српско руска трго-
винска кућа” у стечају Српска Црња, мат.бр.20290528, 
кога заступа стечајни управник Божић Драган, након 
одржаног завршног рочишта, 27. децембра 2022.годи-
не, донео је решење.

Усваја се завршни рачун и завршни извештај сте-
чајног управника.

Закључује се поступак стечаја над стечајним ду-
жником доо „Српско руска трговинска кућа” у стечају 
Српска Црња, мат. бр. 20290528, отворен решењем овог 
суда број Ст. 10/2020 од 30. децембра 2020. године.

Поступак стечаја се наставља према стечајној 
маси стечајног дужника доо „Српско руска трговинска 
кућа” у стечају Српска Црња.

Именује се за стечајног управник Бижић Драган 
стечајни управник

Стечајну масу чине новчана средстава на рачуну 
стечајног дужника у износу од 19.436.288,00 динара, а 
резервисана за измирење обавеза стечајног поступка и 
стечајне масе, као и за намирење разлучних и стечајних 
поверилаца, а по окончању парничних поступака , ради 
утврђења, односно оспоравања потраживања, евену-
тално накнадно пронађена имовина стечајног дужника.

Утврђује се да стечајни дужник има уписано пра-
во коришћења на државном земљишту уписаном у ЛН 
3178 ко Српска Црња, парц. бр. 2169/3 повр. 2526 m2 и 
2169/4 повр. 364 m2, а које је ван промета.

Налаже се АПР Регистру стечајних маса да по 
правоснажности овог решења изврши упис стечајне 
масе и стечајног управнику у регистру стечајних маса.

Ст. број 10/2020  – Из Привредног суда у Зрењанину.
  22-29240

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Привредни суд у Крагујевцу, стечајни судија Саша 
Милосављевић, решавајући по предлогу повериоца 
Привредног друштва ДОО „Гео Транспорт Сервис”, 
Нови Београд, Студентска 39, МБ 21193763, ПИБ 
109496492, од 19. децембра 2022. године, за покре-
тање стечајног поступка над Привредним друштвом 
ППП „Црница” д.о.о., Параћин, Мајора Марка 60, МБ 
07615701, ПИБ 101613616, на рочишту одржаном 26. 
децембра 2022. године, у присуству законског заступ-
ника предлагача, директорке Бранкице Шћекић, и за-
конског заступника стечајног дужника, Миливоја Па-
вловића, донео је и јавно објавио решење.

1. Усваја се предлог предлагача ДОО „Гео Транс-
порт Сервис”, Нови Београд, Студентска 39, МБ 
21193763, ПИБ 109496492, те се отвара стечајни по-
ступак над стечајним дужником ППП „Црница” д.о-
.о., Параћин, Мајора Марка 60, МБ 07615701, ПИБ 
101613616. 

2. Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћа-
ња у смислу члана 11. став 2. тачка 1. у вези са ставом 
3. тачка 1. Закона о стечају. 

3. За стечајног управника се именује Снежана Ди-
митријевић из Крагујевца, Саве Ковачевића 1, бр. ли-
ценце 155-1756. 

4. Позивају се повериоци да пријаве своја обезбе-
ђена и необезбеђена потраживања у року од 120 дана 
од дана објављивања огласа о отварању стечајног по-
ступка у „Службеном гласнику РС”.

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

6. Прво поверилачко рочиште се заказује за 1. фе-
бруар 2023. године са почетком у 11.00 часова и одр-
жаће се у Привредном суду у Крагујевцу, судница број 
003, за када се сазива и Седница Скупштине поверила-
ца, која ће се одржати на првом поверилачком рочишту. 

7. Заказује се рочиште за испитивање потражи-
вања (испитно рочиште) за 3. мај 2023. године у 11.00 
часова и одржаће се у Привредном суду Крагујевац, 
судница бр. 003.

8. Оглас о отварању стечајног поступка се истиче на 
електронску и огласну таблу суда са датумом 26. децем-
бром 2022.године, и биће накнадно објављен у „Службе-
ном гласнику РС” и у једном високотиражном дневном 
листу који се дистрибуира на целој територији РС. 
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9. Налаже се Агенцији за привредне регистре Бео-

град да изврши упис забележбе о отварању стечајног 
поступка над стечајним дужником. 

1. Ст. број 43/2022  – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  22-29219

Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија Бо-
шко Радошевић, у поступку стечаја над стечајним дужни-
ком „Mlekara Alpino” д.о.о. Крагујевац, Краља Алексан-
дра Првог Карађорђевића 50/32, матични број 21258482, 
ПИБ 109872524, кога заступа стечајни управник Предраг 
Рафаиловић, донео је 26. децембра 2022. године, решење.

Одређује се завршно рочиште за 25. јануар 2023. 
године са почетком у 11.00 часова, које ће се одржати у 
Привредном суду у Крагујевцу, у Палати правде, Сло-
боде 4, у судници бр. 2. 

На завршном рочишту расправљаће се о:
 – завршном рачуну стечајног управника;
 – коначним захтевима за исплату награда и накна-

да трошкова;
 – поднетим приговорима на завршни рачун или за-

хтевима за исплату награда и накнада;
 – другим питањима од значаја за банкротство сте-

чајног дужника.
Решење о завршном рочишту објављује се на огла-

сној табли суда, као и у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије”.

2. Ст. број 28/2021  – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  22-29220

Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија 
Саша Милосављевић, у поступку стечаја над стечај-
ним дужником Друштво за производњу објеката и кућа 
високе енергетске ефикасности „Ashaus Serbia” д.о.о. 
Топола, Солунских ратника 5, матични број 20311703, 
ПИБ 105127944, кога заступа стечајни управник Ненад 
Јеремић, донео је 9. децембра 2022. године решење.

Заказује се допунско испитно рочиште у поступ-
ку стечаја над стечајним дужником Друштво за прои-
зводњу објеката и кућа високе енергетске ефикасности 
„Ashaus Serbia” д.о.о. Топола, Солунских ратника 5, ма-
тични број 20311703, ПИБ 105127944, за 27. децембар 
2022. године са почетком у 12.00 часова, и одржаће се у 
судници 3 Привредног суда у Крагујевцу.

Позивају се повериоци и стечајни управник да 
присуствују рочишту.

1. Ст. број 23/2020  – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  22-29382

Привредни суд у Крагујевцу, и то стечајни судија 
Саша Милосављевић, у поступку стечаја над стечајним 
дужником Удружење „Ромски Информативни центар” 
Крагујевац, Првог маја 3/IV/40, МБ 17226053, ПИБ 
101576763, одлучујући о предлогу стечајног управника 
Николе Станојевића за закључење стечајног поступка, 
на завршном рочишту одржаном дана 27. децембра 
2022. године, у присуству стечајног управника, донео 
је и јавно објавио решење.

1. Усваја се Завршни извештај и завршни рачун 
стечајног управника стечајног дужника Удружење 
„Ромски Информативни центар” Крагујевац, Првог 
маја 3/IV/40, МБ 17226053, ПИБ 101576763, кога је сте-
чајни управник Никола Станојевић доставио непосред-
но овом суду 30. новембра 2022. године. 

2. Закључује се стечајни поступак према стечајном 
дужнику Удружење „Ромски Информативни центар” 
Крагујевац, Првог маја 3/IV/40, МБ 17226053, ПИБ 
101576763.

3. Одобрава се стечајном управнику исплата 
средстава резервисаних на име трошкова стечајног 
поступка и обавезе стечајне масе у укупном износу 
од 2.274,82 динара, од чега на име накнаде трошкова 
стечајног управника 1.000,00 динара, платног промета 
945,80 динара и књиговодствених услуга 1.000,00 ди-
нара.

4. Налаже се Агенцији за привредне регистре Бео-
град да, по правноснажности овог решења, изврши 
упис брисања горе означеног привредног субјекта из 
регистра привредних субјеката.

5. Стечајни управник Никола Станојевић из Кра-
гујевца, Скерлићева 15, бр. лиценце 155-1825, се раз-
решава дужности. 

6. Ово решење ће се објавити истицањем на огла-
сној табли суда 27. децембра 2022. године, и накнадно 
у ,,Службеном гласнику РС”. 

1. Ст. број 3/2022  – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  22-29383

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ 

Привредни суд у Краљеву, судија Зоран Плања-
нин, у правној ствари тужилаца: 1. „Магична талија” 
доо Београд; 2. Чакаревић Славиша из Београда, које 
заступа адвокат Драган Ђокић из Београда, против 
туженог Tek-imas is Makinalari Muteahhitlik Madencilik 
Muhendislik Sanayi ve ticaret Anonim Sikreti Огранак 
Краљево, Обилићева 11А, МБ 29510822, ради дуга, 
вредност спора 400.000,00 динара, донео је 23. децем-
бра 2022. године, решење. 

Поставља се туженом Tek-imas is Makinalari 
Muteahhitlik Madencilik Muhendislik Sanayi ve ticaret 
Anonim Sikreti Огранак Краљево, Обилићева 11А, 
МБ:29510822, привремени заступник у личности Дра-
гана Петковића, адвоката из Краљева.

Привремени заступник у поступку има сва права и 
дужности законског заступника који ће вршити све док 
се странка његов законски заступник или пуномоћник 
не појави пред судом, односно до окончања спора.

Привремени заступник поставља се туженом из 
разлога што му је пребивалиште, односно седиште не-
познато, а тужени нема пуномоћника. 

Правна поука: Против овог решења није дозвоље-
на жалба.

4. П. број 474/2022  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-29384

Привредни суд у Краљеву, обавештава повериоце 
да је у поступку стечаја који се спроводи над стечајним 
дужником I.N.N. Wooltex d.o.o. Краљево, 7. чибуковач-
ка 3, МБ 20937653, ПИБ 108134910.

Решењем Ст. 11/2022 од 29. децембра 2022. годи-
не, закључио стечајни поступак над стечајним дужни-
ком I.N.N. Wooltex d.o.o. Краљево, 7. чибуковачка 3, 
МБ 20937653, ПИБ 108134910.

 Ово решење објавиће се на огласној табли суда 
и у „Службеном гласнику РС”, а по правноснажности 
доставити Агенцији за регистрацију привредних субје-
ката ради брисања стечајног дужника из регистра при-
вредних субјекта.

Против овог решења може се изјавити жалба у 
року од осам дана од дана оглашавања у „Службеном 
гласнику РС”, односно од дана пријема истог, Привред-
ном апелационом суду у Београду, а преко овог суда. 

6. Ст. број 11/2022  – Из Привредног суда у Краљеву.
  22-29523

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

Привредни суд у Лесковцу,, и то стечајни судија 
Тијана Момчиловић, у стечајном поступку над стечај-
ним дужником „М & Д” Комерц Експорт Импорт д.о.о. 
у стечају, Лесковац, Саве Ковачевића 37, МБ 61412000, 
ПИБ 100330024, на завршном рочишту одржаном 23. 
децембра 2022. године, у присуству стечајног управни-
ка Венцислава Ценића из Лесковца, донео је решење.

1. Усваја се завршни рачун стечајног управника 
стечајног дужника „М & Д” Комерц Експорт Импорт 
д.о.о. у стечају, Лесковац, Саве Ковачевића 37, МБ 
61412000, ПИБ 100330024, од 30. априла 2022. године.

2. Одобрава се стечајном управнику исплата ре-
зервисаних средстава за намирење трошкова стечајног 
поступка и обавеза стечајне масе за период до закључе-
ња и након закључења стечајног поступка, у износу од 
24.980,70 динара.

3. Налаже се Републичком заводу за статистику 
да из Регистра о разврставању по делатностима брише 
стечајног дужника са матичним бројем 61412000.

4. Налаже се Агенцији за привредне регистре 
брисање стечајног дужника са матичним бројем МБ 
61412000 из Регистра и да у евиденцију Регистра унесе 
забележбу о закључењу стечајног поступка.

5. Налаже се Пореској управи да угаси порески 
идентификациони број (ПИБ) стечајног дужника бр. 
100330024.

6. Налаже се стечајном управнику да угаси текући 
рачун стечајног дужника бр.200-2928250101026-02 код 
Банке Поштанске штедионице а.д.

7. Задужује се стечајни управник да поднесе из-
вештај након извршених исплата средстава са текућег 
рачуна стечајног дужника.

8. Одређује се коначна награда стечајном управни-
ку у износу од 0,00 динара.

9. Досуђују се потраживања стечајног дужника 
стечајним повериоцима, и то:

 – PORR Werner&Weber d.o.o., Лесковац, Буле-
вар ослобођења 147, у износу од 3.761,78 динара или 
4,50% од укупних потраживања;

 – Град Лесковац, Пана Ђукића 9 –11, у износу од 
74.311,76 динара или 89 % од укупних потраживања, и

 – РС Министарство финансија  – Пореска управа  – 
Филијала у Лесковцу, у износу од 5.417,82 динара или 
6,50 % од укупних потраживања.

10. Закључује се стечајни поступак над стечајним 
дужником „М & Д” Комерц Експорт Импорт д.о.о. у 
стечају, Лесковац, Саве Ковачевића 37, МБ 61412000, 
ПИБ 100330024.

7. Ст. број 18/2017  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-29360

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Ксени-
ја Соколовић, у поступку одлучивања о покретању 
стечајног поступка над Privrednim društvom Hera Plus 
d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Gornja Trnava, 
МБ 20540958, ПИБ 106137716, са седиштем у Горњој 
Трнави б.б., Општина Прокупље, чији је законски за-
ступник директор Весна Јевтовић, по предлогу за отва-
рање стечајног поступка предлагача Privrednо društvo 
Hera Plus d.o.o. za proizvodnju, trgovinu i usluge, Gornja 
Trnava, МБ 20540958, ПИБ 106137716, са седиштем у 
Горњој Трнави б.б., Општина Прокупље, донео је 15. 
децембра 2022. године решење.

Отвара се поступак стечаја над дужником 
Privrednо društvo Hera Plus d.o.o. za proizvodnju, 
trgovinu i usluge, Gornja Trnava, МБ 20540958, ПИБ 
106137716, са седиштем у Горњој Трнави б.б., Општи-
на Прокупље.

Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања. 
За стечајног управника именује се Зоран Марти-

новић из Ниша.
 Позивају се повериоци да у року од 120 дана од 

дана објављивања огласа о отварању стечајног поступ-
ка над стечајним дужником у „Службеном гласнику 
РС”, пријаве овом суду своја обезбеђена и необезбеђе-
на потраживања према стечајном дужнику писменом 
пријавом поднетом у два примерка са приложеним 
доказима о основаности потраживања. Све пријаве 
потраживања поднете по истеку рока од 120 дана биће 
одбачене као неблаговремене.

Позивају се дужници стечајног дужника да одмах 
испуне своје обавезе према стечајном дужнику.

Прво поверилачко рочиште заказује се за 20. фе-
бруар 2023. године, с почетком у 11.00 часова, за које се 
сазива и седница Скупштине поверилаца и позивају се 
сви повериоци да седници присуствују у судници бр. 2 
Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.

Рочиште за испитивање потраживања заказује се 
за 9. мај 2023. године, с почетком у 11.00 часова, у суд-
ници бр. 2 Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.

Решење одмах објавити на огласној и електронској 
табли суда и доставити надлежним органима. 

1. Ст. број 32/2022  – Привредног суда у Нишу.
  22-29222

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Ксенија 
Соколовић, у поступку одлучивања о покретању сте-
чајног поступка над Privrednim društvom Haitun d.o.o. 
Niš, МБ 20892617, ПИБ 100685355, са седиштем у 
Нишу, Генерала Милојка Лешјанина 1, спрат 1/М1, 
чији је законски заступник Jianhong Lai, по предлогу за 
отварање стечајног поступка Драгољуба Цветковића из 
Ниша, Неготинска 9, ЈМБГ 0305960730084, донео је 15. 
децембра 2022. године решење.

Отвара се поступак стечаја над дужником 
Privrednim društvom Haitun d.o.o. Niš, МБ 20892617, 
ПИБ 100685355, са седиштем у Нишу, Генерала Милој-
ка Лешјанина 1, спрат 1/М1

Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања. 
За стечајног управника именује се Братислав Рај-

ковић из Ниша. 
Позивају се повериоци да у року од 120 дана од 

дана објављивања огласа о отварању стечајног поступ-
ка над стечајним дужником у „Службеном гласнику 
РС”, пријаве овом суду своја обезбеђена и необезбеђе-
на потраживања према стечајном дужнику писменом 
пријавом поднетом у два примерка са приложеним 
доказима о основаности потраживања. Све пријаве 
потраживања поднете по истеку рока од 120 дана биће 
одбачене као неблаговремене.

Позивају се дужници стечајног дужника да одмах 
испуне своје обавезе према стечајном дужнику.

Прво поверилачко рочиште заказује се за 20. фе-
бруар 2023. године, с почетком у 12.00 часова, када се 
сазива и седница Скупштине поверилаца и позивају се 
сви повериоци да седници присуствују у судници бр. 2 
Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.

Рочиште за испитивање потраживања заказује се 
за 9. мај 2023. године, с почетком у 12.00 часова, у суд-
ници бр. 2 Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.
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суда и доставити надлежним органима. 
1. Ст. број 34/2022  – Из Привредног суда у Нишу.
  22-29223

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Ксе-
нија Соколовић, у поступку одлучивања о покрета-
њу стечајног поступка над Društvom sa ograničenom 
odgovornošću Andama Pirot, МБ 20497645, ПИБ 
106027680, са седиштем у Пироту, Лава Толстоја б.б., 
чији је законски заступник директор Новица Петровић, 
по предлогу за отварање стечајног поступка Društvа sa 
ograničenom odgovornošću Andama Pirot, МБ 20497645, 
ПИБ 106027680, са седиштем у Пироту, Лава Толстоја 
б.б., донео је 15. децембра 2022. године решење.

Отвара се поступак стечаја над дужником Društvа 
sa ograničenom odgovornošću Andama Pirot, са седи-
штем у Пироту, Лава Толстоја б.б., МБ 20497645, ПИБ 
106027680. 

Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања. 
За стечајног управника именује се Зоран Марти-

новић из Ниша. 
Позивају се повериоци да у року од 120 дана од 

дана објављивања огласа о отварању стечајног поступ-
ка над стечајним дужником у „Службеном гласнику 
РС”, пријаве овом суду своја обезбеђена и необезбеђе-
на потраживања према стечајном дужнику писменом 
пријавом поднетом у два примерка са приложеним 
доказима о основаности потраживања. Све пријаве 
потраживања поднете по истеку рока од 120 дана биће 
одбачене као неблаговремене. 

Позивају се дужници стечајног дужника да одмах 
испуне своје обавезе према стечајном дужнику.

Прво поверилачко рочиште заказује се за 20. фр-
бруар 2023. године, са почетком у 11.30 часова, за које 
се сазива и седница Скупштине поверилаца и позивају 
се сви повериоци да седници присуствују у судници бр. 
2 Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.

Рочиште за испитивање потраживања заказује се 
за 9. мај 2023. године, с почетком у 11.30 часова, у суд-
ници бр. 2 Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.

Решење одмах објавити на огласној и електронској 
табли суда и доставити надлежним органима.

1. Ст. број 19/2022  – Из Привредног суда у Нишу.
  22-29224

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ 

Привредни суд у Новом Саду, по судији Симони 
Ђуричин, у правној ствари тужиоца Truck-MTM d.о.о. 
Нови Сад  – у стечају, Мб 21470368, кога заступа Звони-
мир Биорац, адвокат у Новом Саду, против туженог 1. 
реда Маре 015, Марко Николић ПР Аутомеханичарска 
радња Шабац, Констатина Фотића 14, МБ 64219839, 
кога заступа Бранко Живановић, адвокат у Шапцу, ту-
женог 2. реда Љубиша Врцељ из Београда, Псачка 14, 
ЈМБГ 1007973381022, кога заступа Дијана Вергаш, 
адвокат у Новим Бановцима, тужени 3. реда Драга-
на Костић из Београда, Момчила Чедића 48, ЈМБГ 
1308996715238, кога заступа Бојан Максић адвокат у 
Зрењанину, тужени 4. реда Божић Дејан из Лединаца, 
Петровић Златана 2, ЈМБГ 0203976882510, кога засту-
па Синиша Новковић адвокат у Новом Саду, и туженог 
5. реда Иван Љубанић из Богатића, Бранка Ђонлића 6, 
ЈМБГ 2408996710196, ради поништаја уговора испла-
те, всп. 6.873.180,00 динара, донео је решење пословни 
број П. 830/22 од 2. децембра 2022. године којим је по-
ставио привременог заступника туженом 5. реда Ивану 
Љубаниу из Богатића, и то адвоката Александра Ђуки-
ћа из Новог Сада, Дожа Ђерђа 2/6, а у смислу члана 
81. став 2 тачка 4. и чл. 82. и 83. Закона о парничном 
поступку. 

Привремени заступник ће предузимати парничне 
радње у поступку у име туженог 5. реда 

све док тужени 5. реда, његов законски заступник 
или пуномоћник се не појави пред судом или док орган 
старатељства не обавести суд даје поставио старатеља. 

12. П. број 830/2022  – Из Привредног суда у Но-
вом Саду.  22-29350

Привредни суд у Новом Саду, судија Владислав 
Куртек, у поступку над стечајном масом иза стечајног 
дужника: Хидроинвест ДТД а.д. за консалтинг и инже-
њеринг Нови Сад  – у стечају, матични број 27008828, 
ПИБ 111809373, Нови Сад, Ресавска 4, дана 27. децем-
бра 2022. године доноси решење.

Заказује се завршно рочиште у поступку стечаја над 
стечајном масом: Хидроинвест ДТД а.д. за консалтинг 

и инжењеринг Нови Сад  – у стечају, матични број 
27008828, ПИБ 111809373 Нови Сад, Ресавска 4, за 26. 
јануар 2023. године у 9.45 часова, које ће се одржати у 
расправној сали Привредног суда у Новом Саду, у суд-
ници број 7, у приземљу, на адреси Нови Сад, Сутјеска 3. 

Позивају се сви заинтересовани повериоци да из-
врше увид у завршни извештај и завршни рачун стечај-
ног дужника, у стечајној писарници Привредног суда у 
Новом Саду, сваког радног дана од 8.00 до 13.00 часова. 

Решење о заказивању завршног рочишта објављу-
је се на огласној табли суда 27. децембра 2022. године 
и електронској огласној табли и доставља се „Службе-
ном гласнику Републике Србије”, ради објављивања. 

1. Ст. број 45/2020  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  22-29385

ПРИВРЕДНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Привредни суд у Пожаревцу, стечајни судија Зве-
здана Караклајић, поступајући по предлогу предлагача 
Привредно друштво „Агродистрибуција” д.о.о. Смеде-
рево, Горанска б.б., МБ 21338648 за покретање стечај-
ног поступка реорганизацијом у складу са измењеним 
текстом унапред припремљеног плана реорганизације у 
облику пречишћеног текста, према стечајном дужнику 
Привредно друштво „Агродистрибуција” д.о.о. Сме-
дерево, Горанска б.б. (матични број 21338648, ПИБ 
110335341), донео је 20. децембра 2022. године решење.

1. Констатује се да је предлагач Привредно дру-
штво „Агродистрибуција” доо Смедерево доставио 
суду 20. децембра 2022. године измењени унапред при-
премљени план реорганизације у складу са решењем 
суда од 15. децембра 2022. године, у облику пречишће-
ног текста, те се поступак наставља по тако измењеном 
плану.

2. Заказује се рочиште за одлучивање о предлогу 
за покретање стечајног поступка у складу са измење-
ним унапред припремљеним планом реорганизације, 
у облику пречишћеног текста, достављен суду 20. де-
цембра 2022. године предлагача Привредно друштво 
„Агродистрибуција” д.о.о. Смедерево (матични број 
21338648, ПИБ 110335341), и гласање о измењеном 
унапред припремљеном плану реорганизације, у обли-
ку пречишћеног текста за 31. јануар 2023. године у 
12.00 часова у судници број 72/3 у Привредном суду у 
Пожаревцу, Јована Шербановића 4.

3. Повериоци могу извршити увид у предлог из-
мењеног унапред припремљеног плана реорганизације 
у облику пречишћеног текста од 20. децембра 2022. 
године у писарници Привредног суда у Пожаревцу, сва-
ког радног дана у времену од 8.30 до 13.30 часова.

4. Позивају се сва заинтересована лица да примед-
бе на предлог измењеног унапред припремљеног плана 
реорганизације којима оспоравају садржину измење-
ног унапред припремљеног плана реорганизације или 
основ или висину планом обухваћених потраживања 
доставе суду, у року од 15 дана од дана објављивања 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”.

5. Решење је истакнуто на огласној табли суда и 
електронској табли суда 20. децембра 2022. године.

3. Рео. број 3/2022  – Из Привредног суда у Пожа-
ревцу.  22-29386

ПРИВРЕДНИ СУД У СОМБОРУ

Привредни суд у Сомбору, судија Миле Вранеш, 
као стечајни судија је донео решење Ст 9/22 од 26. 
децембра 2022. године, којим се отвара поступак сте-
чаја над стечајним дужником Архимед-Градња д.о.о. 
Србобран (матични број 21501484, ПИБ 1111556158), 
Србобран, Пролетерска 27а. За стечајног управника 
именује се Љубиша Јелић из Куле, 29. новембра 3А/16. 
Позивају се повериоци да у року од 60 дана од дана 
објављивања огласа о отварању стечаја у „Службеном 
гласнику РС”, пријаве суду своја обезбеђена и необе-
збеђена потраживања према стечајном дужнику, у два 
примерка с приложеним доказима у складу са чланом 
111. Закона о стечају, а под теретом одбачаја пријаве 
као неблаговремене уколико буде поднета по истеку 
рока од 120 дана рачунајући од дана објављивања огла-
са у „Службеном гласнику РС”. Позивају се дужници 
стечајног дужника да одмах испуне своје обавезе према 
стечајној маси. Налаже се Агенцији за привредне ре-
гистре Регистру привредних субјеката да изврши упис 
решења о покретању стечајног поступка над стечајним 
дужником у одговарајући регистар. Заказује се седница 
скупштине поверилаца и прво поверилачко рочиште за 
3. фебруар 2023. године у 9.00 часова у Привредном 
суду у Сомбору, Венац војводе Живојина Мишића 23, 
судница 1. Заказује се испитно рочиште за 12. април 
2023. године у 9.00 часова у Привредном суду у Сом-
бору, Венац војводе Живојина Мишића 23, судница 1. 

Правне последице отварања стечајног поступка насту-
пају даном објављивања огласа о отварању поступка на 
огласној табли.

Ст. број 9/22  – Из Привредног суда у Сомбору.
  22-29221

Привредни суд у Сомбору, судија Оливера Пањ-
ковић Миљеновић као стечајни судија у стечајном 
поступку над стечајним дужником „DD TI Farbara” 
Čonoplja је донео 19. децембра 2022. решење Ст 44/10 
којим заказује завршно рочиште за 24. јануара 2023. го-
дине са почетком у 13.30 часова у Привредном суду у 
Сомбору, Венац Живојина Мишића 23, судница број 3. 

Ст. број 44/2010  – Из Привредног суда у Сомбору.
  22-29225

Привредни суд у Сомбору у стечајном поступку 
над стечајним дужником стечајна маса Сомборгранит 
а.д. у стечају, Сомбор, Карађорђева 10 (матични број 
08245410, ПИБ 100017490) је решењем Ст 24/17 од 4. 
фебруара 2019. године закључио стечајни поступак над 
стечајним дужником.

Ст. број 10/2022  – Из Привредног суда у Сомбору.
  22-29388

Привредни суд у Сомбору, судија Миле Вранеш, у 
стечајном поступку над стечајним дужником Друштво 
за производњу инсталацију расхладних система, трго-
вину и инжењеринг КРАЧУН-РИОМ д.о.о. Сомбор  – у 
стечају (МБ 20431741, ПИБ 105659870) Сомбор, Илије 
Бирчанина 2, донео је решење Ст 6/21 од 28. децембра 
2022. године:

Усваја се завршни рачун и завршни извештај сте-
чајног управника од 2. децембра 2022. године, па се 
утврђују:

 – коначни трошкови стечајног поступка у износу 
од 280.000,00 динара,

 – обавезе стечајне масе у износу od 129.570,00 ди-
нара.

Резервисана средства за платни промет, судске тро-
шкове, књиговодствене услуге, административне таксе 
и трошак АЛСУ у укупном износу од 88.430,00 динара.

Намирења стечајних поверилаца није било.
Одређује се коначна награда стечајног управника 

у износу од 220.000,00 динара.
Одређују се коначни трошкови стечајног управни-

ка у износу од 60.000,00 динара.
Закључује се стечајни поступак над стечајним ду-

жником КРАЧУМ-РИОМ д.о.о. Сомбор  – у стечају (ма-
тични број 20431741, ПИБ 105659870), Сомбор, Илије 
Бирчанина 2.

Стечајну масу стечајног дужника чини потражи-
вање стечајног дужника у управном спору У 6228/19 
који се води пред Управним судом одељење у Новом 
Саду ради поништаја решења РС МФ Сектор за дру-
гостепени порески и царински поступак Одељење за 
другостепени царински поступак  – поступак Нови Сад 
број 47-04-01210/2017-39 од 1. марта 2019. године, као 
и средства на рачуну резервисана за будуће трошкове у 
износу од 88.430,00 динара.

За заступника стечајне масе из става седмог изре-
ке овог решења именује се стечајни управник Предраг 
Ерић из Сомбора, Апатински пут 40А.

Ст. број 6/21  – Из Привредног суда у Сомбору.
  22-29389

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ 

Привредни суд у Сремској Митровици, као пр-
востепени стечајни суд по стечајном судији Драгану 
Лалићу. решавајући у поступку стечаја над стечајном 
масом стечајног дужника ДОО за спољну и унутрашњу 
трговину Панорама 93 у стечају Сремска Митровица, 
Јарачки пут б.б., на рочишту одржаном 27. децембра 
2022. године, донео је решење.

Усваја се завршни рачун стечајне масе стечајног 
дужника и завршни извештај стечајног управника по 
предлогу од 7. децембра 2022. године.

Коначна награда стечајног управника утврђује 
се у износу од 140.000,00 динара, а накнада трошкова 
стечајног управника у износу од 34.033,00 динара, од 
чега коначна награда разрешеног стечајног управника 
Борислав Зоран у износу од 140.000,00 динара а нак-
нада трошкова у износу од 34.033,00 динара те коначна 
награда стечајне управнице Јадранка Јездић у износу 
од 0,00 динара а накнада трошкова у износу од 0,00 
динара.
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дужника ДОО за спољну и унутрашњу трговину Пано-
рама 93 у стечају Сремска Митровица, Јарачки пут б.б., 
МБ 27012515, ПИБ 113387784 се закључује.

Оглас о закључењу стечајног поступка над стечај-
ним дужником истакнут је на огласној табли суда 27. 
децембра 2022. године и биће објављен у „Службеном 
гласнику РС”.

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

1. Ст. број 25/2022  – Из Привредног суда у Срем-
ској Митровици.  22-29499

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ

Привредни суд у Суботици је 22. децембра 2022. 
године решењем Ст. 47/2022 одредио отварање стечај-
ног поступка над „Buon Apetito” д.о.о. из Сенте, Арпа-
дова 76, матични број 20642777.

Стечајни поступак покреће се због трајније неспо-
собности за плаћање.

За стечајног управника именује се Шарњаи Ру-
долф, дипл. менаџер из Сенте.

Позивају се повериоци да у року од 120 дана од дана 
објаве огласа о покретању стечајног поступка над „Buon 
Apetito” д.о.о. из Сенте, Арпадова 76, матични број 
20642777 у „Службеном гласнику РС”, Београд пријаве 
своја обезбеђена и необезбеђена потраживања Привред-
ном суду у Суботици  – у два примерка са доказима. 

Ако се пријављују потраживања о којима се води 
парница  – у пријави навести суд пред којим тече посту-
пак са ознаком списа.

Позивају се заложни повериоци да у року од 120 
дана доставе обавештење о постојању заложног права 
на имовини стечајног дужника са доказима.

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

Испитно рочиште се заказује за 1. јун 2023. године 
са почетком у 9.00 часова, а прво поверилачко рочиште 
заказује се за 23. фебруар 2023. године са почетком 
у 11.50 часова, на ком рочишту ће се одржати и прва 
седница Скупштине поверилаца  – све у просторијама 
Привредног суда у Суботици  – соба 168/II.

Правне последице покретања стечајног поступка 
настају даном објављивања огласа о отварању поступ-
ка стечаја на огласној табли Привредног суда у Суботи-
ци, а то је 22. децембра 2022. године.

Налаже се Агенцији за привредне регистре да у 
свом регистру упише промену отварања поступка сте-
чаја над дужником „Buon Apetito” д.о.о. из Сенте, Ар-
падова 76, матични број 20642777.

Ст. број 47/2022  – Из Привредног суда у Суботици.
  22-29077

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ

Привредни суд у Чачку, решењем Ст. бр. 11/2021 
oд 21. децембра 2022. године закључио је поступак 
стечаја над Neda HDR д.о.о. Рудник у стечају, МБ 
21332950. Након правоснажности решења стечајни ду-
жник се брише из регистра привредних субјеката. 

3. Ст. број 11/2022  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-29359

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАРУПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Привредни суд у Зајечару, и то судија Драган 
Јоцић, као судија појединац у судско регистарској 
правној ствари предлагача Основна школа „Павле 
Илић-Вељко” у Прахову, ради уписа продужења манда-
та лицу овлашћеном за заступање, 15. децембра 2022. 
године, донео је решење. 

Усваја се захтев предлагача за упис у судски реги-
стар и одређује се упис у судски регистар у регистар-
ски уложак број 5-68, података садржаних у прилозима 
уз пријаву бр. 4 и 7, те се уписује продужење мандата 
па се Иванка Војиновић, професор разредне наставе, 
уписује као директор и лице овлашћено за заступање, 
са неограниченим овлашћењима, у складу са Законом. 

Фи. број 62/22  – Из Привредног суда у Зајечару.
  22-29227

ПРИВРЕДНИ СУД У ЛЕСКОВЦУ

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
75/2022 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-214-00 Дом ученика средњих школа у 

Босилеграду, Иве Лоле Рибара бб, Босилеград, податке:
Брише се раније уписано лице овлашћено за за-

ступање установе Зора Дојчинов, директор, а уписује 
се новоименовано лице овлашћено за заступање Зора 
Дојчинов, директор.

Фи. број 75/2022  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-29191

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
76/2022 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-252-00 Јавна установа Центар за развој 
локалних услуга социјалне заштите Врање, податке:

Брише се раније уписано лице  – Ивана Тасић, ди-
ректор, без ограничења и уписује се новоименовано 
лице  – Ивана Тасић, в.д. директора, без ограничења.

Фи. број 76/2022  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-29191

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 
77/2022 уписао је у судски регистар, у регистарском 
улошку број 5-159-00 ОШ „Вожд Карађорђе” Лесковац, 
податке:

Уписује се ново лице овлашћено за заступање Не-
бојша Ђокић, директор школе, без ограничења, а бри-
ше се раније уписано лице Александра Милосављевић, 
директор школе без ограничења.

Фи. број 77/2022  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-29191

Привредни суд у Лесковцу, решењем Фи. број 81/22 
уписао је у судски регистар, у регистарском улошку број 
5-278-00 ЈУ Туристичка организација, податке:

Дошло је до промене седишта ЈУ Туристичка ор-
ганизација Бујановац, тако што се брише из судског ре-
гистра седиште установе Карађорев трг б.б., а у судски 
регистар се уписује Бранка Радичевића 2.

Фи. број 81/22  – Из Привредног суда у Лесковцу.
  22-29351

ПРИВРЕДНИ СУД У ЧАЧКУ

Привредни суд Чачак, решењем Фи. број 15/22 
од 18. маја 2022. године уписао је у судски регистар, 
у регистарском улошку број 5-17-00 Културни центар 
општине Лучани, Гуча, Трг слободе б.б., податке:

Културни центар општине Лучани, Гуча, Трг сло-
боде б.б., је извршио упис промене лица овлашћеног 
за заступање тако што је брисан Јован Ковачевић, ди-
ректор без ограничења а уписан је Зоран Д. Пантелић, 
вршилац дужности директора без ограничења. 

Фи. број 15/22  – Из Привредног суда Чачку.
  22-29066

Привредни суд у Чачку, решењем Фи. број 16/22 
од 7. јуна 2022. године уписао је у судски регистар, у 
регистарском улошку број 5-11-00 Дом ученика сред-
њих школа Ивањица, Милинка Кушића 112, податке:

Дом ученика средњих школа Ивањица, Милинка 
Кушића 112, је извршио упис промене лица овлашће-
ног за заступање, тако што је брисан Боторић Горан, 
директор, а уписана је Ђоковић Љиља, вршилац ду-
жности директора са неограниченим овлашћењима.

Фи. број 16/22  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-29067

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 21/22 
од 30. септембра 2022. године уписао је у судски реги-
стар, у регистарском улошку број 5-90-00, Туристичка 
организација општине Ивањица, Милинка Кушића 47, 
податке:

Туристичка организација општине Ивањица, 
Милинка Кушића 47, је извршила упис промене лица 
овлашћеног за заступање, тако што је брисан Радомир 
Лишанин, директор са неограниченим овлашћењима, 
а уписан је Јанко Грбић, директор са неограниченим 
овлашћењима. 

Фи. број 21/22  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-29069

Привредни суд Чачак решењем Фи. број 17/22 
од 6. јуна 2022. године уписао је у судски регистар, 

у регистарском улошку број 5-93-00 Основна школа 
„Владислав Петковић Дис” Заблаће, податке:

Основна школа „Владислав Петковић Дис” Забла-
ће, је извршила упис промене 

директора, тако што је брисан Пауновић Милијан, 
директор а уписан је Божовић Мирко, директор без 
ограничења. 

Фи. број 17/22  – Из Привредног суда Чачку.
  22-29070

Привредни суд Чачак, решењем Фи. број 22/22 од 
1. новембра 2022. године уписао је у судски регистар, 
у регистарском улошку број 5-189-00 Oсновна школа 
„Милан Благојевић” Лучани, 4. децембра 35, податке:

Основна школа „Милан Благојевић” Лучани, 4. де-
цембра 35, је извршила упис промене лица овлашћеног 
за заступање, тако што је брисана Радојка Ђорђевић 
директор без ограничења, а уписан је Милош Јаковље-
вић, директор са неограниченим овлашћењима. 

Фи. број 22/22  – Из Привредног суда Чачку.
  22-29071

Привредни суд Чачак, решењем Фи. број 20/22 од 
24. августа 2022. године уписао је у судски регистар, 
у регистарском улошку број 5-35-00 Прехрамбено уго-
ститељска школа Чачак, Стоје Тошић 23, податке:

Прехрамбено угоститељска школа Чачак, Стоје 
Тошић 23, је извршила упис 

промене функције лица овлашћеног за заступање 
тако што је брисана Драгица Симовић вршилац дужно-
сти директора без ограничења, а уписана је Драгица 
Симовић, директор без ограничења. 

Фи. број 20/22  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-29073

Привредни суд у Чачку решењем Фи. број 14/22 
од 23. маја 2022. године уписао је у судски регистар, у 
регистарском улошку број 5-126-00, Туристичка орга-
низација „Драгачево”, Гуча, Трг слободе б.б., податке:

Туристичка организација „Драгачево”, Гуча, Трг 
слободе б.б., извршила је упис промене лица овлашће-
ног за заступање тако што је брисан Били Вуловић, 
директор без ограничења а уписана је Александра Ми-
тровић, вршилац дужности директора без ограничења. 

Фи. број 14/2022  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-29074

Привредни суд Чачак решењем Фи. број 18/22 од 
30. јуна 2022. године уписао је у судски регистар, у ре-
гистарском улошку бр. 5-173-00 Установа социјалне за-
штите Дом за смештај одраслих и старијих „Винијум”, 
Качулице, Чачак, податке:

Дом за смештај одраслих и старијих „Винијум” 
д.о.о., Качулице, Чачак, је извршио упис промене прав-
не форме у Установу и регистрован је као Установа со-
цијалне заштите Дом за смештај одраслих и старијих 
„Винијум”, Качулице, Чачак.

Фи. број 18/22  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-29075

Привредни суд у Чачку, решењем Фи. број 19/22 
од 30. јуна 2022. године

уписао је у судски регистар, у регистарском уло-
шку број 5-119-00 Центар за социјални рад Ивањица, 
Бранислава Нушића 12, податке:

Центар за социјални рад Ивањица, Бранислава 
Нушића 12, је извршио упис промене функције лица 
овлашћеног за заступање тако што је брисан Новаковић 
Дарко директор, а уписан је Новаковић Дарко, вршилац 
дужности директора са неограниченим овлашћењима.

Фи. број 19/22  – Из Привредног суда у Чачку.
  22-29076

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ 
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦАИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Јавни бележник Зоран Рафаиловић, Београд
На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку позивају се сва лица која полажу право на на-
слеђе иза смрти пок. Митре Ђокић, бив. из Београда, 
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Булевар краља Александра 553, преминуле у Београду, 
15. септембра 2021. године, да се јаве јавном бележни-
ку Зорану Рафаиловићу, са службеним седиштем на 
адреси Београд, Звездара, Луке Вукаловића 4, у року од 
годину дана од дана објављивања огласа.  22-29390

Јавни бележник Маријана Секулић, Београд
Позивају се законски наследници који полажу 

право на наслеђе иза пок. Зорице Платанић бив. из 
Београда, Палилула, Пере Ћетковића 54/15, ЈМБГ 
3010924715428, преминуле у Београду 22. фебруара 
2020. године, да се пријаве јавном бележнику Марија-
ни Секулић, Београд, Палилула, Морочка 1 или Првом 
основном суду у Београду, Нови Београд, Булевар Ни-
коле Тесле 42а, у року од једне године од дана објављи-
вања огласа.  22-29110

Јавни бележник Ђорђе Сибиновић, Београд
На основу члана 116. Закона о ванпарничном по-

ступку позивају се лица која полажу право на наслеђе 
иза покојног Јована Јовановића, бившег из Београда, са 
последњим пребивалиштем на адреси: Београд, Стари 
град, Краљице Наталије 35/1, преминулог на дан 2. ав-
густа 2022. године, да се јаве јавном бележнику Ђорђу 
Сибиновићу, са службеним седиштем на адреси: Бео-
град, Стари град, Симина 15, у року од годину дана од 
дана објављивања.  22-29080

Јавни бележник Србислав Цвејић, Београд
На основу члана 83. Закона о парничном поступ-

ку, обавештава се наследни учесник Јаковљевић Радо-
мир непознатог пребивалишта и боравишта, да му је у 
оставинском поступку иза пок. Јаковљевић Предрага са 
последњим пребивалиштем у Београду Миријевски ве-
нац 8, Решењем УПП: 573-2021 веза: 1. О. бр. 1355/21 
од 26. децембра 2022. године, постављен привремени 
заступник адвокат Вујичић Радмила из Београда Буле-
вар Михајла Пупина 10Ж/ВП/локал 50, који ће у овом 
поступку имати сва права и дужности законског за-
ступника све док се наследни учесник, његов законски 
заступник или пуномоћник не појави пред овим јавним 
бележником.  22-29078

Јавни бележник Милутин Илић, Мионица
Решењем Основног суда у Мионици, О. бр. 165/22 

од 10. марта 2022. године, спровођење оставинског по-
ступка иза пок. Госпаве Јовичић, бивше из Ба, ЈМБГ 
28089587876211 (рођене 28. августа 1958. године а умр-
ле 11. октобра 2017. године), поверено је јавном беле-
жнику Милутину Илићу, Мионица, Војводе Мишића 52.

Позивају се законски наследници наведене оста-
виље Госпаве Јовичић, да се у смислу члана 116. ЗВП, 
пријаве јавном бележнику Милутину Илић из Мионице 
у року од годину дана од дана објављивања овог огласа 
у „Службеном гласнику РС” и на огласној табли Основ-
ног суда у Мионици, а по истеку наведеног рока наве-
дени јавни бележник ће расправити заоставштину на-
ведене оставиље на основу података којима располаже.

  22-29059

Јавни извршитељ Светлана Манић, именован за 
подручје Вишег суда и Привредног суда у Београду

Јавни извршитељ Светлана Манић из Београда, 
Сарајевска 2а, у извршном поступку извршног повери-
оца „NLB Komercijalna banka” а.д. Београд, Београд  – 
Врачар, Светог Саве 14, МБ 07737068, ПИБ 100001931, 
против извршног дужника, Милисава Павловића, са 
последњим познатим пребивалиштем Београд  – Лаза-
ревац, Карађорђева 060/3, ЈМБГ 1010981710370, поста-
вио је извршном дужнику привременог заступника, и 
то адвоката Жељка Б. Симића из Београда, Учитељице 
Милице Јанковић 10/12, МБ 57354747, ПИБ 111540954, 
који ће предузимати радње у поступку све док се 
странка, њен законски заступник или пуномоћник не 
појави пред јавним извршитељем или док орган стара-
тељства не обавести јавног извршитеља да је поставио 
старатеља.  22-29393

Јавни извршитељ Младен Пецељ, именован за 
подручје Вишег суда и Привредног суда у Београду

Јавни извршитељ Младен Пецељ, именована за по-
дручје Вишег суда у Београду и Привредног суда у Бео-
граду, Народних хероја 43, спрат 6, у предмету јавног 
извршитеља И. И 261/22, из разлога прописаних чланом 
81. став 2. тач. 4. и 5. Закона о парничном поступку, по-
ставља привременог заступника извршнom повериоцу, 
ради поступка принудне наплате дуговања, а по извр-
шној решењу о извршењу Првог основног суда у Бео-
граду И-1435/2013 од 31. марта 2013. године, извршном 
повериоцу: Драгица Јоковић, ЈМБГ 1311949719056, 
привременог заступника адвокат Ненад Ћурковић из 
Београда, ул. Милутина Миланковића 130.

Упозорење: Привремени заступник има у поступ-
ку за који је постављен сва права и дужности законског 
заступника. Привремени заступник предузима радње 
у поступку све док странка-заложни повериоци, њен 
законски заступник или пуномоћник не појаве пред су-
дом или овде јавним извршитељем или док орган ста-
ратељства не обавести суд или овде јавног извршитеља 
да је поставио старатеља.  22-29357

Јавни извршитељ Мирјана Банић, именована 
за подручје Вишег суда и Привредног суда у Новом 
Саду

Јавни извршитељ Мирјана Банић, именована за 
подручје Вишег и Привредног суда у Новом Саду у 
извршном предмету извршног повериоца ЈКП „Ново-
садска топлана” Нови Сад, Нови Сад, Владимира Ни-
колића 1, КЈС 81888, МБ 08038210, ПИБ 100726741, 
чији су пуномоћници адв. Жарко Мићин, Нови Сад, 
Стражиловска 23, адв. Душанка Мићин, Нови Сад, 
Стражиловска 14, против извршног дужника Владо 
Коларић, Петроварадин, Јураја Крижанића 11А, ЈМБГ 
1504954300023, ради наплате новчаног потраживања, 
објављује оглас.

Овим путем се оглашава да је јавни извршитељ 
Мирјана Банић именована за подручје Вишег суда у 
Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду у извр-
шном предмету извршног повериоца ЈКП „Новосадска 
топлана” Нови Сад, Нови Сад, Владимира Николића 1, 
КЈС 81888, МБ 08038210, ПИБ 100726741, чији су пу-
номоћници адв. Жарко Мићин, Нови Сад, Стражилов-
ска 23, адв. Душанка Мићин, Нови Сад, Стражиловска 
14, против извршног дужника Владо Коларић, Петрова-
радин, ЈМБГ 1504954300023 сада на непознатом месту 
пребивалишта, ради наплате новчаног потраживања на 
основу веродостојне исправе решењем посл. бр. И. Ивк. 
10/2021 од 21. новембра 2022. године поставила при-
временог заступника, на основу одредбе члана 81. став 
2. тачка 4. ЗПП-а, у вези са одредбом чл. 39. Закона о 
извршењу и обезбеђењу („Службени гласник РС”, број 
106/15) Здравка Ожеговића, адвоката у Новом Саду, 
Радничка 10, уз упозорење да ће привремени заступник 
заступати извршног дужника у поступку извршења све 
док се извршни дужник, његов законски заступник или 
пуномоћник не појаве пред јавним извршитељем.

Овај оглас ће се објавити путем електронске огла-
сне табле Основног суда у Новом Саду и путем „Слу-
жбеног гласника РС” Београд и доставиће се органу 
старатељства према последњем пребивалишту извр-
шног дужника.  22-29368

Јавни извршитељ др Вујадин Масникоса, име-
нован за подручје Вишег суда и Привредног суда у 
Новом Саду

Јавни извршитељ др Вујадин Масникоса за по-
дручје Вишег и Привредног суда у Новом Саду, у из-
вршном предмету извршног повериоца ЈКП Чистоћа, 
21000 Нови Сад, Сентандрејски пут 3, КЈС 81762, МБ 
08066531, ПИБ 101692087, чији је пуномоћник адв. др 
Немања Алексић, Нови Сад, Грчкошколска 1, против 
извршних дужника Николе Марковића из Београда, 
Ивана Сарића 11/4, ЈМБГ 2912954260026, ради наплате 
новчаног потраживања, доноси оглас.

Јавни извршитељ је закључком посл. бр. И. ИВК 
2103/2013 од 6. децембра 2022. године поставио извр-
шном дужнику Николи Марковићу, тренутно на непо-
знатој адреси, привременог заступника адвоката Алек-
сандра Бодловића из Новог Сада, Ласла Гала 3, а ради 
заштите интереса извршних дужника у предмету који се 
води код овог јавног извршитеља под посл. бр И. ИВК 
2103/2013, који ће вршити права и дужности привреме-
ног законског заступника док се извршни дужник, његов 
законски заступник или пуномоћник не појаве пред јав-
ним извршитељем или док орган старатељства не обаве-
сти јавног извршитеља да је поставио старатеља. 

Овај оглас ће се објавити у „Службеном гласнику 
РС” и истаћи на огласној табли Основног суда у Новом 
Саду.  22-29392

Јавни извршитељ Биљана Пешевска, имено-
вана за подручје Вишег суда и Привредног суда у 
Новом Саду

Јавни извршитељ Биљана Пешевска именована 
за подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног 
суда у Новом Саду, у извршном предмету извршног 
повериоца „Лукоил Србија” а.д. Београд, Београд, Ми-
хајла Пупина 165Д, против извршног дужника Мирко 
Радуловић, Сомбор, ЈМБГ 0303990810616 ради наплате 
новчаног потраживања, доноси оглас.

Овим путем се оглашава да је јавни извршитељ 
Биљана Пешевска именована за подручје Вишег суда 
у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду, у из-
вршном предмету извршног повериоца „Лукоил Ср-
бија” а.д. Београд, Београд, Михајла Пупина 165Д, 
против извршног дужника Радуловић Мирка, ЈМБГ 
0303990810616, са последњим познатим пребивали-
штем у Кули, Светозара Марковића 6, сада на непозна-
том месту пребивалишта, ради наплате новчаног по-
траживања на основу веродостојне исправе, Решењем 
посл. бр. ИИв.78/20 од 21. децембра 2022. године раз-
решила дужности привременог заступника извршног 
дужника, адвоката Агоштон Ласла, адвоката у Новом 
Саду, Илије Огњановића 6, на његов захтев.

Овај оглас ће се објавити путем огласне табле 
Основног суда у Новом Саду и путем „Службеног гла-
сника РС” Београд и доставиће се органу старатељства 
према последњем пребивалишту извршног дужника.

  22-29500

Јавни извршитељ Бојан Товаришић, именован 
за подручје Вишег суда и Привредног суда у Субо-
тици 

Јавни извршитељ за подручје Вишег суда у Субо-
тици и Привредног суда у Суботици, Бојан Товаришић 
у извршном предмету извршног повериоца ОТП бан-
ка Србија а.д. Нови Сад, Нови Сад,Трг слободе 5, МБ 
08603537, ПИБ 100584604, чији је пуномоћник адв. 
Ђорђе Мркић, Суботица, Ђуре Ђаковића 17, против 
извршног дужника Данијел Војнић Зелић, 24000 Су-
ботица, ЈМБГ 2505991820010, кога заступа привреме-
ни заступник Тијана Спремо, 24000 Суботица, Корзо 
10 Б, ради наплате новчаног потраживања у износу од 
562.236,23 динара, донео је решење.

Извршном дужнику Данијел Војнић Зелић, по-
ставља се привремени заступник у личности адвоката 
Привремени заступник Тијана Спремо, 24000 Субо-
тица, Корзо 10 Б, који у извршном поступку који се 
води пред овим јавним извршитељем има сва права и 
дужности законског заступника, а која права ће вршити 
све док се тужени или његов пуномоћник не појаве код 
јавног извршитеља, односно док орган старатељства не 
обавести јавног извршитеља да је поставио старатеља.

Налаже се привременом заступнику да након изја-
вљеног приговора  – жалбе, достави фактуру са подаци-
ма којим обавезује извршног повериоца да му накнади 
исте, а све у року од осам дана.  22-29203

Јавни извршитељ Бојан Товаришић, именован 
за подручје Вишег суда и Привредног суда у Субо-
тици 

Јавни извршитељ за подручје Вишег суда у Су-
ботици и Привредног суда у Суботици, Бојан Товари-
шић у извршном предмету извршног повериоца ОТП 
банка Србија а.д. Нови Сад, Нови Сад, Трг слободе 5, 
МБ 08603537, ПИБ 100584604, чији је пуномоћник адв. 
Ђорђе Мркић, Суботица, Ђуре Ђаковића 17, против 
извршног дужника Весна Видаковић, Суботица, ЈМБГ 
2805978825074, кога заступа привремени заступник 
Маја Шушњар, 24000 Суботица, Бајнатска 4, ради на-
плате новчаног потраживања у износу од 407.016,33 
динара, донео је решење.

Извршном дужнику Весна Видаковић, поставља 
се привремени заступник у личности адвоката привре-
мени заступник Маја Шушњар, 24000 Суботица, Бај-
натска 4, који у извршном поступку који се води пред 
овим јавним извршитељем има сва права и дужности 
законског заступника, а која права ће вршити све док 
се тужени или његов пуномоћник не појаве код јавног 
извршитеља, односно док орган старатељства не обаве-
сти јавног извршитеља да је поставио старатеља.

Налаже се привременом заступнику да након изја-
вљеног приговора  – жалбе, достави фактуру са подаци-
ма којим обавезује извршног повериоца да му накнади 
исте, а све у року од осам дана.  22-29204
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Јавни извршитељ Бојан Товаришић, именован 

за подручје Вишег суда и Привредног суда у Суботици 
Јавни извршитељ за подручје Вишег суда у Су-

ботици и Привредног суда у Суботици, Бојан Товари-
шић у извршном предмету извршног повериоца ОТП 
банка Србија а.д. Нови Сад, Нови Сад, Трг слободе 
бр. 5, МБ 08603537, ПИБ 100584604, чији је пуномоћ-
ник адв. Ђорђе Мркић, Суботица, Ђуре Ђаковића 17, 
против извршног дужника Антун Губић, Палић, ЈМБГ 
1101968820073, кога заступа привремени заступник 
Адв. Бранислав Ранков, 24000 Суботица, Васе Стајића 
17, ради наплате новчаног потраживања у износу од 
962.500,21 динара, донео је решење.

Извршном дужнику Антун Губић, поставља се 
привремени заступник у личности адвоката Привреме-
ни заступник Адв. Бранислав Ранков, 24000 Суботица, 
Васе Стајића 17, који у извршном поступку који се 
води пред овим јавним извршитељем има сва права и 
дужности законског заступника, а која права ће вршити 
све док се тужени или његов пуномоћник не појаве код 
јавног извршитеља, односно док орган старатељства не 
обавести јавног извршитеља да је поставио старатеља.

Налаже се привременом заступнику да након изја-
вљеног приговора  – жалбе, достави фактуру са подаци-
ма којим обавезује извршног повериоца да му накнади 
исте, а све у року од осам дана.  22-29205

Јавни извршитељ Бојан Товаришић, именован 
за подручје Вишег суда и Привредног суда у Субо-
тици 

Јавни извршитељ за подручје Вишег суда у Су-
ботици и Привредног суда у Суботици, Бојан Товари-
шић у извршном предмету извршног повериоца ОТП 
банка Србија а.д. Нови Сад, Нови Сад, Трг слободе 
5, МБ 08603537, ПИБ 100584604, чији је пуномоћник 
адв. Ђорђе Мркић, Суботица, Ђуре Ђаковића 17, про-
тив извршног дужника Чаба Бажо, Чантавир, ЈМБГ 
2101979820087, кога заступа привремени заступник 
адвокат Илона Стајић, Суботица, Еугена Кумичића 
15/2, ради наплате новчаног потраживања у износу од 
349.951,28 динара, донео је решење.

Извршном дужнику Чаба Бажо, поставља се при-
времени заступник у личности адвоката Привремени 
заступник Адвокат Илона Стајић, Суботица, Еугена 
Кумичића 15/2, који у извршном поступку који се води 
пред овим јавним извршитељем има сва права и ду-
жности законског заступника, а која права ће вршити 
све док се тужени или његов пуномоћник не појаве код 
јавног извршитеља, односно док орган старатељства не 
обавести јавног извршитеља да је поставио старатеља.

Налаже се привременом заступнику да након изја-
вљеног приговора  – жалбе, достави фактуру са подаци-
ма којим обавезује извршног повериоца да му накнади 
исте, а све у року од осам дана.  22-29206

Завод за заштиту споменика културе града Бео-
града, Београд

На основу члана 48. став 1. Закона о културним 
добрима („Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11  – др. 
закон и 99/11  – др. закон), Завод за заштиту споменика 
културе града Београда, у име Републичког завода за 
заштиту споменика културе објављује јавни оглас.

Обавештавају се сопственици као и заинтересова-
ни органи и установе да је Републички завод за зашти-
ту споменика културе покренуо поступак утврђивања 
непокретних културних добара за следећу непокрет-
ност: 

1. Кућа Добриле и Богдана Несторовића у Београ-
ду, у Улици кнеза Милоша 97, Београд, кат. парц. бр. 
1440/1 КО Савски венац, као и земљиште на кат. парц. 
бр. 1440/1 КО Савски венац, за заштићену околину тог 
споменика културе.

На основу члана 48. Закона о културним добрима 
(„Службени гласник РС”, бр. 71/94, 52/11  – др. закон 
и 99/11  – др. закон) сопственици, као и заинтересова-
ни органи и установе имају право да о томе дају своје 
мишљење.

Мишљење се, у писменој форми, доставља Заводу 
за заштиту споменика културе града Београда на адре-
су Калемегдан Горњи град 14.

Рок за давање мишљења је 30 дана од дана обја-
вљивања овог огласа. Након истека овог рока, сматраће 
се да је мишљење сопственика наведене непокретности 
дато, а поступак њеног утврђивања за културно добро, 
односно за заштићену околину културног добра, ће се 
наставити.

За сва обавештења обратити се на телефон 
011/3287-557.  22-29427

Туристичка организација Рашка, Рашка 
На седници одржаној 13. децембра 2022. годи-

не, Скупштина општине Рашка, као надлежни орган 
Оснивача, општине Рашка, донела је Одлуку број 06-
IX-22/2022-17 од 13. децембра 2022. године о смањењу 
основног капитала Туристичке организације Рашка, а 
чији је општина оснивач. Сагласно Одлуци, уписани 
капитал у износу од 4.298.827,15 динара, смањује се за 
износ од 4.298.827,15 динара, тако да након умањења 
њен основни капитал износи 0,00 динара.

Позивају се повериоци Туристичке организације 
Рашка да у року од три месеца од дана објављивања 
огласа пријаве евентуална потраживања, у складу са 
законом.  22-29043

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕНЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– ЛИЧНЕ КАРТЕ –

Решењем ПУ Смедерево број 205-1695 од 16.11.2021 про-
глашава се неважећим лична карта број 007610441 издата од ПУ 
Смедерево на име Насковић Бобан, Смедерево, Смедерево. 

01-014442-2022

– ИСПРАВЕ СТРАНАЦА –
Imankulov Abzal, Београд, дипломатска лична карта рег. 

бр. KAZ-00028, D-05508, издата од Министарства спољних по-
слова РС. 03-04-000091-2022

Karolina Victorovna Semina, Београд, дипломатска лична 
карта бр. OSCE-00074, сер. бр. D-05267, издата од Министарства 
спољних послова РС. 03-04-000092-2022

Жулић Марко, Београд, дипломатска лична карта реги-
старски број SVN-00030, D-05414, издата 12.08.2022. године од 
Министарства спољних послова РС. 03-04-000093-2022

Belcaid Toufiq, Београд, службена лична карта број MAR-
00032 (S-02217), издата од Министарства спољних послова РС. 

03-04-000094-2022
Chaudhry Modasar, Београд, дипломатска лична карта рег. 

бр. PAK-00018 (D-01108), издата од Министарства спољних по-
слова РС. 03-04-000095-2022

Chaudhry Zainab, Београд, дипломатска лична карта рег. 
бр. PAK-00019 (D-01109), издата од Министарства спољних по-
слова РС. 03-04-000096-2022

Chaudhry Zara, Београд, дипломатска лична карта рег. бр. PAK-
00020 (D-01110), издата од Министарства спољних послова РС. 

03-04-000097-2022
Chaudhry Naurez Mikael, Београд, дипломатска лична карта 

рег. бр. PAK-00021 (D-01112), издата од Министарства спољних 
послова РС. 03-04-000098-2022

– СЛУЖБЕНЕ ЛЕГИТИМАЦИЈЕ –
Лазић Драгутин, Бешка војна легитимација бр. 000179799 

издата од Војска Србије. 04-01-000910-2022
Sparta Security d.o.o., Београд службена легитимација за 

службеника обезбеђења на име Василик Теофил бр. 45177 изда-
та/e од Полицијске управе за град Београд. 04-09-000911-2022

Алексић Слободан, Београд војна књижица AP266289, из-
дата/е од Министарства одбране РС. 04-02-000912-2022

Вучковић Веселин, Београд легитимација службеника при-
ватног обезбеђења бр. 58477 издата/e од Полицијске управе за 
град Београд. 04-09-000913-2022

Вукосављевић Недељко, Крагујевац војна књижица АУ 
045135, издата/е од Војног одсека у Крагујевцу. 04-02-000914-2022

Ђорђевић Миодрага Драган, Врчин легитимација службе-
ника приватног обезбеђења у Београду бр. 60 издата/e од СУП 
Гроцка. 04-09-000915-2022

Јеленковић Бојан, Лапово војна књижица А 003963, издата-
/е од Војног одсека Баточина. 04-02-000916-2022

Поповић Стефан, Београд легитимација службеника при-
ватног обезбеђења бр. 9283 издата/e од ПУ за град Београд. 

04-09-000917-2022
Живановић Страхиња, Београд –Земун адвокатска легити-

мација бр. 5044 издата од Адвокатске коморе Београд. 
04-06-000918-2022

Балаћ Душан, Београд –Земун легитимација службеника 
приватног обезбеђења  – Ирител у Београду бр. 21485 издата/e од 
МУП Републике Србије. 04-09-000919-2022

Чизмић Милош, Београд –Земун легитимација службеника 
приватног обезбеђења бр. 43227 издата/e од Полицијске управе 
за град Београд. 04-09-000920-2022

Богдановић Милица, Београд службена легитимација ин-
спектора рада бр. 300 издата/e од Министарства за рад, запо-
шљавање, борачка и социјална питања. 04-09-000921-2022

– МЕНИЦЕ И ЧЕКОВИ –
Зец Винка, Суботица, чек/ови бр. 1000013616940 издат/и 

од OTP banke Srbija a.d. 05-01-003745-2022
Здравковић Марко, Нови Сад, чек/ови бр. 0000203963616 

издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003746-2022
Попађурђев Недељко, Тител, чек/ови бр. 0000114403074 

издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003747-2022
Филиповић Драган, Београд, чек/ови бр. 1000020957527 

издат/и од OTP banke Srbija a.d. Novi Sad, филијала –Паунова 24. 
05-01-003748-2022

Лекић Веселинка, Крагујевац, чек/ови бр. 0000180272916 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd, филијала Крагујевац. 

05-01-003749-2022
Сретовић Бобан, Краљево, чек/ови бр. 0000211150941 из-

дат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003750-2022
Трајковић Никола, Крушевац, чек/ови бр. 0000008075228, 

0000008075236 издат/и од Eurobank Direktna a.d. 05-01-003751-2022
Мирчета Маслаћ Бојана, Винча, чек/ови бр. 8054152 изда-

т/и од Raiffeisen bank a.d. 05-01-003752-2022

Милановић Марија, Краљево, чек/ови бр. 188868 издат/и 
од Addiko Bank a.d. 05-01-003753-2022

Васиљевић Ђурађ, Нови Сад, чек/ови бр. 0000203732235 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003754-2022

Гарчевић Даница, Београд, чек/ови бр. 0000102514064 из-
дат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003755-2022

Kнежевић Светлана, Београд, чек/ови бр. 0000160575775 
издат/и од Banca intesa a.d. Beograd. 05-01-003756-2022

Зејак Драгица, Београд, чек/ови бр. 9229787 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d. 05-01-003757-2022

Зејак Драгица, Београд, чек/ови бр. 9614974 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d. 05-01-003758-2022

Зејак Драгица, Београд, чек/ови бр. 9668695 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d. 05-01-003759-2022

Рајичић Александра, Горњи Милановац, чек/ови бр. 
0000815296546 издат/и од OTP banka Srbija a.d. Novi Sad. 

05-01-003760-2022
Ивановић Миливоје, Ниш, чек/ови бр. 0000185821899 из-

дат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003761-2022
Фазекаш Магдалена, Ада, чек/ови бр. 0000130466782 изда-

т/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003762-2022
Бекић Горан, Ковачица, чек/ови бр. 4471643, 4710318, 

4710319, 4710320, 4710321, 4710322, 4710323, 4710324, 4710325, 
4710326, 4710327 издат/и од ЕRSTE banke a.d. 05-01-003763-2022

Ђокић Гордана, Вршац, чек/ови бр. 0000016479946 издат/и 
од OTP Banka Srbija a.d., Београд. 05-01-003764-2022

Шундек Стефан, Београд, чек/ови бр. 2783963. издат/и од 
ЕRSTE banke a.d. 05-01-003765-2022

Трњанчев Дамир, Вршац, чек/ови бр. 9797551 издат/и од 
Raiffeisen bank a.d. Beograd. 05-01-003766-2022

Вујанов Живадинка, Београд, чек/ови бр. 11473318, 11473326, 
11473334, 11473342, 11473350, 11473369, 11473377, 11473385, 
11473393,11473407, 18766264, 18766272, 18766280 издат/и од Бан-
кe Поштанске штедионице а.д. Београд. 05-01-003767-2022

Николић Гордана, Београд, чек/ови бр. 50628817, 
50628825, 50628833, 50628841, 50628850, 50628876, 50628884 
издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 

05-01-003768-2022
Крупински Ана, Стара Пазова, чек/ови бр. 5476420, 

5476421, 5476422, 5476423 издат/и од ERSTE bank a.d. 
05-01-003769-2022

Вучендић Бошко, Вршац, чек/ови бр. 0000001076508, 
1076509, 1076510, 1076511, 1076513 издат/и од OTP Banka Srbija 
a.d., Београд. 05-01-003770-2022

Богдановић Драгољуб, Сремска Митровица, чек/ови бр. 
0000187624036, 0000187624044, 0000187624051 издат/и од 
Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003771-2022

Макша Радмила, Нови Сад, чек/ови бр. 1964475, 1964476 
издат/и од ERSTE bank a.d. Novi Sad. 05-01-003772-2022

Стојиљковић Десанка, Београд –Земун, чек/ови бр. 
84576263, 17796844 издат/и од б. 05-01-003773-2022

Гвозденац Наташа, Нови Сад, чек/ови бр. 3913798 издат/и 
од ERSTE bank a.d. 05-01-003774-2022

Петковић Мара, Черевић, чек/ови бр. 1448363 издат/и од 
ERSTE bank a.d. Novi Sad. 05-01-003775-2022

Јевтић Милијана, Крушевац, чек/ови бр. 0000211101613 
издат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-003776-2022

Леваи Габор, Чока, чек/ови бр. 5710522 издат/и од 
Raiffeisen banka a.d. 05-01-003777-2022

Ранђеловић Марина, Ниш, чек/ови бр. 0000189956675, 
0000189956683, 0000189956691, 0000189956709, 0000189956717 
издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003778-2022

Раичевић Милена, Сремска Митровица, чек/ови бр. 
0000187329362 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-003779-2022
Вајдович Пирошка, Кањижа, чек/ови бр. 0000003929199 

издат/и од OTP banke Srbija a.d. 05-01-003780-2022
Модошан Иванка, Ковин, чек/ови бр. 0000175780584 изда-

т/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003781-2022
Лазаревић Светлана, Лозница, чек/ови бр. 9122852 издат/и 

од Raiffeisen bank a.d. 05-01-003782-2022
Брајовић Александар, Београд –Земун, чек/ови бр. 898817 

издат/и од Raiffeisen bank a.d. 05-01-003783-2022
Симић Стамболић Санда, Београд, чек/ови бр. 25872746, 

25872762, 25872770, 25872789, 25872797, 25872800 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 05-01-003784-2022

Спасић Олгица, Смедеревска Паланка, чек/ови бр. 
0000108117904 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-003785-2022
Дорчић Звонко, Нови Сад, чек/ови бр. 8651941, 8651942, 

8651943 издат/и од Raiffeisen bank a.d. Novi Sad. 05-01-003786-2022
Аврамовић Јасна, Краљево, чек/ови бр. 0000159186527 из-

дат/и од Banca Intesa a.d. 05-01-003787-2022
Марковић Магда, Београд, чек/ови бр. 5885279 издат/и од 

Raiffeisen bank a.d. 05-01-003788-2022
Даговић Милош, Ужице, чек/ови бр. 0000034026682 изда-

т/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003789-2022
Даговић Милош, Ужице, чек/ови бр. 0000186372520 изда-

т/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003790-2022
Митровић Далибор, Алексинац, чек/ови бр. 0000172024622 

издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003791-2022
Лауш Павле, Шабац, чек/ови бр. 33059676 издат/и од AIK 

Banke a.d. 05-01-003792-2022
Ерцег Драгана, Београд, чек/ови бр. 0000808108922 изда-

т/и од OTP banke Srbija a.d. Novi Sad. 05-01-003793-2022
Јаблан Никола, Београд –Нови Београд, чек/ови бр. 

0000296432768 издат/и од NLB Komercijalne banke a.d. Beograd. 
05-01-003794-2022

Терзић Драгана, Нови Сад, чек/ови бр. 0000173740952, 
0000182637470 издат/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 

05-01-003795-2022
Ратков Стефан, Пирот, чек/ови бр. 9152442 издат/и од 

Raiffeisen bank a.d. 05-01-003796-2022
Врањеш Бранка, Буковац, чек/ови бр. 0000076541275 изда-

т/и од Banca Intesa a.d. Beograd. 05-01-003797-2022
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Ђуђић Тања, Нови Сад, чек/ови бр. 5229029, 5229030, 

229031, 5229032, 5229033, 5271442, 5271443 издат/и од ERSTE 
bank a.d. 05-01-003798-2022

Михајловски Јован, Београд, чек/ови бр. 93995910, 
93995929, 93995937, 93995945, 93995953, 93995961, 93995970, 
93995988, 93995996, 93996003, 26288614, 352225, 352250, 
352268, 352276, 352284, 352292, 352306 издат/и од Банке По-
штанске штедионице а.д. Београд. 05-01-003799-2022

Мађар Силвија, Сомбор, чек/ови бр. 84911968 издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д. 05-01-003800-2022

Игњатовић Жаклина, Крагујевац, чек/ови бр. 
0000006521447, 0000006521454, 0000802853796, 00002853812, 
0000802853820, 0000802853838 издат/и од ОТP Bankе Srbija a.d. 

05-01-003801-2022
Шашо Радмила, Зрењанин, чек/ови бр. 0000163667140, 

0000163667157, 0000163667165 издат/и од Banca Intesa a.d. 
05-01-003802-2022

Антоновић Јеж Радмила, Обреновац, чек/ови бр. 1097490, 
1097504 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 

05-01-003803-2022
Јовановић Драгана, Београд, чек/ови бр. 12248270 издат/и 

од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 
05-01-003804-2022

Пуђа Жељко, Београд, чек/ови бр. 61026410, 61026428, 
61026436, 61026444, 61026452, 61026460, 61026479, 61026487, 
61026495, 61026509 издат/и од Банке Поштанске штедионице 
а.д. Београд. 05-01-003805-2022

Лукић Снежана, Београд, чек/ови бр. 17999079. издат/и од 
Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 05-01-003806-2022

Вукићевић Радмила, Београд, чек/ови бр. 32399118, 
32399126, 32399142, 32399150, 32399169, 32399177, 32399185, 
32399193, 32399207, 32399134, 94628016, 94628024, 94628032, 
94628040, 94628059, 94628067, 94628075, 94628083, 94628091, 
94628105 издат/и од Банке Поштанске штедионице а.д. Београд. 

05-01-003807-2022

– ДОКУМЕНТИ ОСИГУРАВАЈУЋИХ ДРУШТАВА –
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд по-

лиса осигурања за случај доживљења и за случај смрти и услед 
тежих болести и смрти услед несрећног случаја са наставком 
осигурања живота у случају наступања теже болести угова-
рача осигурања Васић Ивица бр. 3613767 издатa/e од Generali 
osiguranja Srbija a.d.o.. 06-04-000663-2022

Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд 
полиса осигурања за случај доживљења и за случај смрти уго-
варача осигурања Џолић Бојан бр. 3046591 издатa/e од Generali 
osiguranja Srbija a.d.o.. 06-04-000664-2022

Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд 
полиса осигурања за случај доживљења и за случај смрти уго-
варача осигурања Џолић Бојан бр. 3046590 издатa/e од Generali 
osiguranja Srbija a.d.o.. 06-04-000665-2022

Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд 
полиса за допунско осигурање од последица несрећног случа-
ја (незгоде) уз осигурање живота уговарача осигурања Даксер 
Ђорђе бр. 9922091 издатa/e од Generali osiguranja Srbija a.d.o.. 

06-04-000666-2022
Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд по-

лиса осигурања за случај доживљења са једнократном уплатом 
премије уговарача осигурања Јеремић Наташа бр. 1803989 изда-
тa/e од Generali osiguranja Srbija a.d.o.. 06-04-000667-2022

Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд по-
лиса осигурања за случај доживљења са једнократном уплатом 
премије уговарача осигурања Јеремић Вук бр. 1804015 издатa/e 
од Generali osiguranja Srbija a.d.o.. 06-04-000668-2022

Generali osiguranje Srbija a.d.o., Београд –Нови Београд по-
лиса јавног превоза бр. 331565 издатa/e од Generali osiguranja 
Srbija a.d.o.. 06-04-000669-2022

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o., Београд –Нови Бео-
град полисе АО бр. 39459841, 39469700, 39473915, 39474208, 
39476581 издатa/e од Wiener Stadtische osiguranja a.d.o. 

06-04-000670-2022
Wiener Stadtische osiguranje a.d.o., Београд –Нови Бео-

град зелене карте бр. 07848730, 07848731, 08052552, 08077369, 
08259511 издатa/e од Wiener Stadtische osiguranja a.d.o. 

06-04-000671-2022
Wiener Stadtische osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд 

понуда  – полиса за неживотно осигурање  – налепнице за израду 
електронских понуда и полиса за све врсте неживотних осигу-
рања бр. 100238171, 100321890, 100341805 издатa/e од Wiener 
Stadtische osiguranja a.d.o. 06-04-000672-2022

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд 
полисе индивидуална незгода бр. 5100512, 5103799, 5103926, 
5103952, 5103959, 5103961 издатa/e од Wiener Stadtische 
osiguranja a.d.o. 06-04-000673-2022

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд 
полиса осигурања грађевинског објекта од пожара бр. 2100418 
издатa/e од Wiener Stadtische osiguranja a.d.o. 06-04-000674-2022

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o., Београд –Нови Београд 
полиса за осигурање власника чамаца за штету причињену тре-
ћим лицима бр. 12006438 издатa/e од Wiener Stadtische osiguranja 
a.d.o. 06-04-000675-2022

Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Регион Београд - ГФО 
моторних возила Београд, Београд пoлисe ДСE OБ-136 НБ бр. 
370623670, 361684160 издатa/e од Компаније„Дунав осигурање” 
а.д.о. Регион Београд - ГФО моторних возила Београд. 

06-04-000676-2022
Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Регион Београд - ГФО 

моторних возила Београд, Београд пoлисe ДСE OБ-136 НБ бр. 
370598328 издатa/e од Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Реги-
он Београд - ГФО моторних возила Београд. 06-04-000677-2022

Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Регион Београд - ГФО 
моторних возила Београд, Београд пoлисe ДСE OБ-136 НБ бр. 
36170537, 37596743, 39173162 издатa/e од Компаније „Дунав 
осигурање” а.д.о. Регион Београд - ГФО моторних возила Бео-
град. 06-04-000678-2022

Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Регион Београд - ГФО 
моторних возила Београд, Београд полисе ДСЕ ОБ-136 НБ бр. 
325960094,354304487,325960128,360017339 издатa/e од Компа-
није „Дунав осигурање” а.д.о. Регион Београд - ГФО моторних 
возила Београд. 06-04-000679-2022

Компанија „Дунав осигурање” а.д.о. Регион Београд - ГФО 
моторних возила Београд, Београд пoлиса ДСE OБ-136 НБ бр. 
400503454 издатa/e од Компаније „Дунав осигурање” а.д.о. Реги-
он Београд - ГФО моторних возила Београд. 06-04-000680-2022

Wiener Stadtische osiguranje a.d.o., Београд полиса/е живот-
ног осигурања на име Драгојевић Душко бр. 52131731, 52131889 
издатa/e од Wiener Stadtische osiguranja a.d.o. 06-01-000681-2022

Sava životno osiguranje a.d.o., Крагујевац полиса/е живот-
ног осигурања на име Варјачић Душан бр. SL2001016365 изда-
тa/e од Sava životnog osiguranja a.d.o. 06-01-000682-2022

Sava životno osiguranje a.d.o., Александровац поли-
са/е животног осигурања на име Траиловић Војислав бр. 
SL20010116781 издатa/e од Sava životnog osiguranja a.d.o. 

06-01-000683-2022
ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, зелене карте бр.: 

08414383X, 084144258, које је задужио продавац Лончаревић 
Милана, филијала Посредници и заступници. 06-05-000685-2022

ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, зелене карте бр.: 
084106242, 084222391 које је задужио продавац TP Kroka team, 
филијала Стара Пазова. 06-05-000686-2022

ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад, зеленa картa број: 
080902855, које је задужио продавац Дорословац Милана, фили-
јала Бачка Паланка. 06-05-000687-2022

ДДОР Нови Сад а.д.о., Нови Сад полиса АО које је заду-
жио продавац Кемивеш Горан, филијала Сомбор бр. 374165991 
издатa/e од ДДОР Нови Сад а.д.о.. 06-04-000688-2022

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ОСНОВНИХ ШКОЛА –
Стојиљковић Анита, Крушевац, сведочанство/а ОШ „Бран-

ко Радичевић” у Крушевцу. 07-03-005190-2022
Бероња Анђела, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Ђура Даничић” у Новом Саду. 07-01-005191-2022
Бошковић Сара, Београд, ђачка књижица II циклусa OШ 

„Ослободиоци Београда” у Београду. 07-01-005193-2022
Милошевић Лела, Алексинац, сведочанство/а основног 

образовања ОШ „Бранислав Нушић” у Доњој Трнави. 
07-03-005194-2022

Савић Тијана, Београд, ђачка књижица ОШ „Милена Па-
вловић Барили” у Београду. 07-01-005195-2022

Филимановић Десимир, Крагујевац, сведочанство/а ОШ 
„Јулијана Ћатић” у Страгарима. 07-03-005196-2022

Ешпек Нина, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Дринка Павловић”. 07-01-005197-2022

Маринковић Ивана, Крагујевац, ђачка књижица II циклусa 
ОШ „Ђура Јакшић” у Крагујевцу. 07-01-005198-2022

Јагодић Страхиња, Београд –Земун, ђачка књижица ОШ 
„Краљ Александар Први”. 07-01-005199-2022

Микилић Михајло, Сремска Каменица, ђачка књижица II 
циклуса ОШ „Јован Јовановић Змај” у Новом Саду. 

07-01-005200-2022
Штрал Алекса, Ветерник, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Милош Црњански” у Новом Саду. 07-01-005201-2022
Јаничић Алекса, Футог, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Коста Трифковић” у Новом Саду. 07-01-005202-2022
Штрал Сара, Ветерник, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Милош Црњански” у Новом Саду. 07-01-005203-2022
Ћатић Марија, Горња Трнава, сведочанство/а ОШ „Милу-

тин Јеленић” у Горњој Трнави, бр. 209 од 04.06.2015. 
07-03-005204-2022

Ђоковић Мартина, Чачак, ђачка књижица II циклусa ОШ 
„Свети Сава” у Атеници. 07-01-005205-2022

Лучић Уна, Пожаревац, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Доситеј Обрдовић” у Пожаревцу. 07-01-005206-2022

Рамић Данијела, Крушевац, сведочанство/а ОШ „Доситеј 
Обрадовић” у Крушевцу. 07-03-005207-2022

Ђунисијевић Војин, Београд –Нови Београд, ђачка књижи-
ца ОШ „Душко Радовић”. 07-01-005208-2022

Марковић Немања, Чачак, ђачка књижица I циклусa ОШ 
„Др Драгиша Мишовић” у Чачку. 07-01-005209-2022

Сеферовић Михајло, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Јован Поповић” у Сусеку. 07-01-005210-2022

Кнежић Мина, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Ђура Даничић” у Новом Саду. 07-01-005211-2022

Мишковић Мирко, Београд –Земун, уверење ОШ „Сутје-
ска” у Земуну. 07-04-005212-2022

Петровић Гордана, Београд –Земун, уверење ОШ „Илија 
Бирчанин”. 07-04-005213-2022

Ристић Лука, Бор, ђачка књижица ОШ „Душан Радовић” у 
Бору, бр. 1672/20 од 27.12.2021. 07-01-005214-2022

Ђурић Мане, Београд, ђачка књижица II циклуса образова-
ња ОШ „Сава Шумановић” у Београду. 07-01-005215-2022

Моравац Стефан, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Бора Станковић” у Београду. 07-01-005216-2022

Влаовић Дина, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса основ-
ног образовања ОШ „Милош Црњански” у Новом Саду. 

07-01-005217-2022
Радисављевић Матеја, Крагујевац, ђачка књижица ОШ 

„Јован Цвијић” у Зубином Потоку. 07-01-005218-2022
Савковић Уна, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Иво Андрић” у Београду. 07-01-005219-2022
Живуловић Лана, Београд –Земун, ђачка књижица OШ 

„Лазар Саватић” у Земуну. 07-01-005220-2022
Обрадовић Драгана, Београд –Нови Београд, ђачка књижи-

ца ОШ „Никола Тесла” у Новим Бановцима. 07-01-005221-2022
Перазић Димитрије, Београд, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Јанко Веселиновић” у Београду. 07-01-005222-2022
Чолић Теа, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ „Павле 

Савић” у Београду. 07-01-005223-2022
Димитрић Немања, Београд, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Иво Андрић” у Београду. 07-01-005224-2022

Цветковић Огњен, Београд –Нови Београд, ђачка књижица 
ОШ „Младост”. 07-01-005225-2022

Дејановић Милица, Београд, ђачка књижица ОШ „Драган 
Лукић”. 07-01-005226-2022

Рудовић Гаврило, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Јован Поповић” у Новом Саду. 07-01-005227-2022

Милинковић Катарина, Београд, ђачка књижица ОШ „Ла-
зар Саватић”, III/2. 07-01-005228-2022

Стојадиновић Ненад, Београд –Нови Београд, ђачка књи-
жица Музичке школе „Станислав Бинички” у Београду. 

07-01-005229-2022
Симић Саша, Младеновац, сведочанство/а о завршеном 

основном образовању ОШ „Коста Ђукић” у Младеновцу. 
07-03-005230-2022

Јеловац Тара, Београд, ђачка књижица ОШ „Краљ Алек-
сандар I” у Београду. 07-01-005231-2022

Косовац Лазар, Крагујевац, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Светозар Марковић” у Крагујевцу. 07-01-005232-2022

Марашевић Петар, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Данило Киш” у Београду. 07-01-005233-2022

Ивановић Слађана, Кушиљево, сведочанство/а ОШ „Вожд 
Карађорђе” у Кушењеву. 07-03-005234-2022

Василков Бојан, Обреновац, ђачка књижица ОШ „Јован Јо-
вановић Змај” у Обреновцу. 07-01-005235-2022

Вељковић Петра, Београд, ђачка књижица I циклусa ОШ 
„Скадарлија” у Београду. 07-01-005236-2022

Милошевић Сања, Банатски Брестовац, сведочанство/а о 
завршеном основном образовању и васпитању ОШ „Олга Пе-
тров” у Банатском Брестовцу, бр. 361. 07-03-005237-2022

Вићовац Василије, Београд –Звездара, ђачка књижица II 
циклуса ОШ „Вељко Дугошевић” у Београду. 07-01-005238-2022

Лаутаревић Мирјана, Зајечар, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању и васпитању ОШ „Ђура Јакшић” у Зајечару. 

07-03-005239-2022
Лазић Андриана, Војка, ђачка књижица II циклуса образо-

вања ОШ „Милан Хаџић” у Војки. 07-01-005240-2022
Станковић Милош, Обреновац, ђачка књижица ОШ „Јован 

Јовановић Змај” у Обреновцу. 07-01-005241-2022
Османовић Софија, Београд, ђачка књижица I циклуса 

образовања ОШ „Станимир Вељковић Зеле” у Бојнику. 
07-01-005242-2022

Узелац Јована, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Иво Андрић”. 07-01-005243-2022

Латиновић Димитрије, Београд, ђачка књижица II циклусa 
ОШ „Радоје Домановић”. 07-01-005244-2022

Марић Лука, Нови Сад, ђачка књижица I циклуса ОШ „До-
ситеј Обрадовић” у Новом Саду. 07-01-005245-2022

Поповић-Стојановић Александра, Нови Сад, ђачка књижи-
ца II циклуса ОШ „Прва војвођанска бригада” у Новом Саду. 

07-01-005246-2022
Тодоровић Марија, Вршац, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Јован Стерија Поповић” у Вршцу. 07-01-005247-2022
Тодоровић Алекса, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II 

циклуса ОШ „Кнегиња Љубица” у Београду. 07-01-005248-2022
Захировић Ема, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Франце Прешерн”. 07-01-005249-2022
Радојичић Ања, Београд –Звездара, ђачка књижица II ци-

клуса ОШ „Јелена Ћетковић” у Београду. 07-01-005250-2022
Симић Василије, Ниш, ђачка књижица I циклуса ОШ „Цар 

Константин” у Нишу. 07-01-005251-2022
Тодосијевић Стефан, Београд, ђачка књижица I циклуса 

ОШ „Филип Филиповић”. 07-01-005252-2022
Карађорђевић Јаков, Београд, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Браћа Јерковић” у Железнику. 07-01-005253-2022
Вукадиновић Радојевић Лука, Београд, ђачка књижица II 

циклуса ОШ „Бора Станковић”. 07-01-005254-2022
Mладеновић Марта, Београд, ђачка књижица I циклуса 

ОШ „Краљ Петар Први” у Београду. 07-01-005255-2022
Станковић Лука, Београд –Палилула, ђачка књижица II ци-

клуса основног образовања и васпитања ОШ „Милена Павловић 
Барили” у Београду. 07-01-005256-2022

Ристивојевић Теодора, Крагујевац, ђачка књижица II ци-
клуса ОШ „Ђура Јакшић” у Крагујевцу. 07-01-005257-2022

Трајалов Жарко, Ковиљ, сведочанство/а о завршеном 
основном образовању ШОСО „Др Милан Петровић” у Новом 
Саду. 07-03-005258-2022

Шегуљев Марија, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Васа Стајић” у Новом Саду. 07-01-005259-2022

Брајковић Зара, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Влада Аксентијевић” у Београду. 07-01-005260-2022

Јанићијевић Нађа, Нови Сад, ђачка књижица I циклуса ОШ 
„Ђура Даничић” у Новом Саду. 07-01-005261-2022

Величковић Андреја, Барајево, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Кнез Сима Марковић”. 07-01-005262-2022

Обрадовић Јаков, Београд, ђачка књижица II циклусa OШ 
„Франце Прешерн” у Београду. 07-01-005263-2022

Божовић Елена, Београд, ђачка књижица ОШ „Бранко Ра-
дичевић”. 07-01-005264-2022

Франк Слађана, Вршац, сведочанство/а о завршеној ОШ 
„Олга Петров Радишић” у Вршцу. 07-03-005265-2022

Матић Лара, Београд –Нови Београд, ђачка књижица ОШ 
„Лаза Костић”. 07-01-005266-2022

Продановић Дејан, Топоница, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Вук Караџић” у Топоници, Кнић. 07-01-005267-2022

Младеновић Павле, Велики Шиљеговац, ђачка књижица II 
циклуса ОШ „Велизар Станковић Корчагин” у Великом Шиље-
говцу. 07-01-005268-2022

Симатовић Стефан, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ 
„Свети Сава”. 07-01-005269-2022

Васовић Милорад, Краљево, ђачка књижица II циклусa 
ОШ „Вук Караџић” у Краљеву. 07-01-005270-2022

Дорошки Миа, Каћ, ђачка књижица II циклуса ОШ „Јован 
Јовановић Змај” у Сремској Каменици. 07-01-005271-2022

Ђокић Душан, Пожаревац, ђачка књижица II циклуса обра-
зовања ОШ „Доситеј Обрадовић”, школске 2020/2021. 

07-01-005272-2022
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Милошевић Катарина, Београд, ђачка књижица ОШ „Јанко 

Веселиновић”. 07-01-005273-2022
Чубрило Јован, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Уједињене нације” у Београду. 07-01-005274-2022
Бањанац Вељко, Краљево, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Светозар Марковић” у Краљеву. 07-01-005275-2022
Бањанац Лука, Краљево, сведочанство/а VI, VII и VIII ра-

зреда ОШ „Светозар Марковић” у Краљеву. 07-03-005276-2022
Стојановић Алекса, Београд, ђачка књижица ОШ „Јован 

Миодраговић”. 07-01-005277-2022
Рајковић Милена, Бајина Башта, сведочанство/а о завр-

шеном основном образовању и васпитању ОШ „Свети Сава” у 
Бајиној Башти. 07-03-005278-2022

Косић Марко, Београд, ђачка књижица II циклусa ОШ „Је-
лена Ћетковић”. 07-01-005279-2022

Ранић Ђура, Уљма, ђачка књижица II циклусa ОШ „Бранко 
Радичевић” у Уљми. 07-01-005280-2022

Дашић Дуња, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ „Ни-
кола Тесла” у Раковици, Београду. 07-01-005281-2022

Бојић Ивана, Велика Плана, сведочанство/а о завршеној 
ОШ „Вук Караџић” у Крњеву. 07-03-005282-2022

Недељковић Николај Лав, Београд, ђачка књижица II ци-
клуса ОШ „Арчибалд Рајс” у Београду. 07-01-005283-2022

Кожул Лука, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ „Јо-
ван Ристић” у Борчи, Београд. 07-01-005284-2022

Николић Раде, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Вељко Влаховић” у Шангају. 07-01-005285-2022

Несторов Јован, Дубовац, ђачка књижица II циклусa обра-
зовања и васпитања ОШ „Предраг Кожић” у Дубовцу, бр. 1209 
од 02.12.1019. 07-01-005286-2022

Олћан Катарина, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Старина Новак”. 07-01-005287-2022

Алексић Анита, Београд, ђачка књижица I циклуса образо-
вања и васпитања ОШ „Стефан Дечански” у Београду. 

07-01-005288-2022
Марковић Лана, Београд, ђачка књижица ОШ „Краљ Пе-

тар Други Карађорђевић” у Београду. 07-01-005289-2022
Илић Андрија, Београд –Земун, ђачка књижица II циклуса 

OШ „Соња Маринковић” у Земуну. 07-01-005290-2022
Рајиновић Растко, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Стеван Сремац” у Борчи, Београд. 07-01-005291-2022
Ејуповић Леонора, Београд –Земун, ђачка књижица II ци-

клуса ОШ „Сутјеска” у Земуну. 07-01-005292-2022
Гудовић Никола, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Жарко Зрењанин” у Новом Саду. 07-01-005293-2022
Миљковић Марина, Мала Иванча, ђачка књижица II ци-

клусa ОШ „Милорад Мића Марковић” у Малој Иванчи. 
07-01-005294-2022

Радојковић Урош, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ 
„Стефан Дечански” у Београду. 07-01-005295-2022

Коларић Вишња, Калуђерица (Гроцка), ђачка књижица 
ОШ „Милоје Васић” у Калуђерици, Београду. 07-01-005296-2022

Маловић Михаило, Остружница, ђачка књижица II циклу-
са ОШ „Карађорђе” у Остружници. 07-01-005297-2022

Тијанић Лав, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ „Јова 
Јовановић Змај” у Београду. 07-01-005298-2022

Батрна Звездана, Качарево, сведочанство/а о завршеној 
основној школи ОШ „Сава Жебељан” у Црепаји од 1996/1997. 

07-03-005299-2022
Миличић Златан, Лапово, сведочанство/а ОШ „Јован По-

повић” у Крагујевцу. 07-03-005300-2022
Мирчић Ђорђе, Младеновац, сведочанство/а ОШ „Свети 

Сава” у Младеновцу. 07-03-005301-2022
Бојић Јелена, Марковац, сведочанство/а о завршеном 

основном образовању ОШ „Шумадијски одред” у Марковцу, бр. 
300/4 од 11.06.2001. 07-03-005302-2022

Лучић Бранимир, Младеновац, ђачка књижица ОШ „Мом-
чило Живојиновић” у Младеновцу. 07-01-005303-2022

Савић Марија, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ 
„Деспот Стефан Лазаревић” у Београду. 07-03-005304-2022

Лукић Стефан, Велико Лаоле, ђачка књижица II циклусa 
ОШ „ Жарко Зрењанин” у Великом Лаолу. 07-01-005305-2022

Родић Исидора, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Свети Сава” у Београду. 07-01-005306-2022

Витић Диана, Стајићево, сведочанство/а VIII разреда ОШ 
„Свети Сава” у Стајићеву од 06.06.2000. 07-03-005307-2022

Савић Марија, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ 
„Деспот Стефан Лазаревић” у Београду. 07-03-005308-2022

Гатало Константин, Сремски Карловци, ђачка књижица II 
циклуса ОШ „23. октобар” у Сремским Карловцима. 

07-01-005310-2022
Проданов Филип, Книћанин, ђачка књижица ОШ „Стеван 

Книћанин”, бр. 509-07/21 од 01.09.2021. 07-01-005311-2022
Латковић Вид, Нови Сад, ђачка књижица I циклуса ПОШ 

„Мика Антић” у Новом Саду. 07-01-005312-2022
Стојковић Иван, Ниш, сведочанство/а основног образова-

ња ОШ „Иво Андрић” у Нишу. 07-03-005313-2022
Димитријевић Соња, Београд, ђачка књижица ОШ „Осло-

бодиоци Београда” у Београду. 07-01-005314-2022
Илић Дарко, Крагујевац, сведочанство/а ОШ „Станислав 

Сремчевић” у Крагујевцу. 07-03-005315-2022
Герић Леа, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ „Јо-

ван Поповић” у Новом Саду. 07-01-005316-2022
Гарибовић Предраг, Београд, ђачка књижица II циклусa 

ОШ „Милоје Васић” у Калуђерици. 07-01-005317-2022
Лентић Сара, Београд, ђачка књижица ОШ „Бановић Стра-

хиња”. 07-01-005318-2022
Кецман Јања, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ „Бо-

рислав Пекић” у Београду. 07-01-005319-2022
Ленђел Матеја, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ „Јо-

ван Ристић” у Борчи  – Београд. 07-01-005320-2022
Ђурашковић Николија, Београд, ђачка књижица I циклусa 

ОШ „Иван Горан Ковачић”. 07-01-005321-2022
Стојковић Сара, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Краљ Петар Други Карађорђевић”. 07-01-005324-2022
Стојковић Нада, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ 

„Краљ Петар Други Карађорђевић”. 07-01-005325-2022
Јеремић Урош, Београд, ђачка књижица II циклусa ОШ 

„Драган Лукић” у Београду. 07-01-005326-2022

Луковић Елена, Чачак, ђачка књижица II циклусa ОШ „Фи-
лип Филиповић” у Чачку. 07-01-005327-2022

Бужаља Адриан, Београд, ђачка књижица ОШ „Иво Ан-
дрић” у Београду. 07-01-005328-2022

Марковић Настасија, Београд –Звездара, ђачка књижица 
ОШ „Стеван Синђелић”. 07-01-005329-2022

Станић Невена, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Стеван Синђелић” у Београду. 07-01-005330-2022

Терзић Нађа, Чачак, ђачка књижица VII разреда ОШ „Рат-
ко Митровић” у Чачку. 07-01-005331-2022

Трајиловић Небојша, Петровац на Млави, сведочанство/а 
ОШ „Професор Брана Пауновић” у Рашанцу, бр.147 од 2000/01. 

07-03-005332-2022
Нешковић Елена, Борча, ђачка књижица II циклуса  – VIII 

разреда ОШ „Стеван Сремац” у Београду. 07-01-005333-2022
Гутић Милан, Београд –Нови Београд, ђачка књижица I циклу-

са ОШ „Радоје Домановић” у Новом Београду. 07-01-005334-2022
Гутић Марко, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II 

циклуса ОШ „Радоје Домановић” у Новом Београду. 
07-01-005335-2022

Мустафић Софиа, Београд, ђачка књижица II циклусa ОШ 
„Јосиф Панчић” у Београду. 07-01-005336-2022

Петровић Саша, Лазаревац, сведочанство/а основног обра-
зовања за одрасле РУ „Ђуро Салај” у Београду. 

07-03-005337-2022
Шешум Ива, Сремчица, ђачка књижица II циклуса OШ 

„Душко Радовић” у Београду. 07-01-005338-2022
Пиварџи Филип, Кисач, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Људовит Штур” у Кисачу. 07-01-005339-2022
Остојин Лука, Нови Сад, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Никола Тесла” у Новом Саду. 07-01-005340-2022
Бакић Елена, Крагујевац, сведочанство/а VI разреда ОШ 

„Мома Станојловић” у Крагујевцу. 07-03-005341-2022
Грбић Вања, Борча, ђачка књижица II циклуса ОШ „Јован 

Ристић” у Борчи. 07-01-005342-2022
Маторчевић Андреј, Дражањ, ђачка књижица II циклуса 

ОШ „Мића Стојковић” у Умчарима. 07-01-005343-2022
Петровић Уна, Београд –Земун, ђачка књижица I циклуса 

ОШ „Светозар Милетић” у Земуну. 07-01-005344-2022
Мандић Алекса, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Антон Скала”. 07-01-005345-2022
Мандић Лазар, Београд, ђачка књижица II циклуса образова-

ња ОШ „Данило Киш” у Београду, бр. 1810516. 07-01-005346-2022
Живковић Милан, Бор, ђачка књижица ОШ „Душан Радо-

вић” у Бору. 07-01-005347-2022
Младеновић Михајло, Ниш, ђачка књижица II циклуса ОШ 

„Цар Константин” у Нишу. 07-01-005348-2022
Буњаку Един, Суботица, ђачка књижица II циклуса образо-

вања ОШ „Сечењи Иштван” у Суботици. 07-01-005349-2022
Дибрани Аслан, Краљево, сведочанство/а основног обра-

зовања ОШ „Бранко Радичевић” у Косовској Митровици. 
07-03-005350-2022

Пејић Миле, Инђија, ђачка књижица ОШ „Петар Кочић” у 
Инђији. 07-01-005351-2022

Ђорђевић Ева, Велико Градиште, ђачка књижица II циклу-
са образовања ОШ „Иво Лола Рибар” у Великом Градишту. 

07-01-005352-2022
Вашчанин Василије, Београд, ђачка књижица ОШ „Раде 

Драинац” у Београду. 07-01-005353-2022
Јовановић Андреј, Београд –Нови Београд, ђачка књижица 

ОШ „Лаза Костић”. 07-01-005354-2022
Анђеловић Тамара, Београд –Нови Београд, ђачка књижица 

ОШ „Лаза Костић”. 07-01-005355-2022
Ђорђевић Вукашин, Београд –Нови Београд, ђачка књижи-

ца ОШ „Радоје Домановић”. 07-01-005356-2022
Николић Оливера, Грделица, сведочанство/а Школе за 

основно образовање одраслих „Доситеј Обрадовић” у Лесковцу, 
школске 2020/2021. 07-03-005357-2022

Зуровац Аврам, Сремски Карловци, ђачка књижица II ци-
клуса ОШ „Бранко Радичевић” у Новом Саду. 07-01-005358-2022

Пантелић Никола, Буковац, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„22. август” у Буковцу. 07-01-005359-2022

Стефановић Ангелина, Чачак, ђачка књижица ОШ „Ратко 
Митровић” у Чачку. 07-01-005360-2022

Цуцић Драгана, Трешњевац, сведочанство/а о завршеном 
основном образоању и васпитању ОШ „Арањ Јанош” у Тршњев-
цу, бр. 181-I-1996. 07-03-005361-2022

Вујачић Урош, Београд, ђачка књижица II циклусa ОШ 
„Веселин Маслеша” у Београду. 07-01-005362-2022

Жикић Реља, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Иван Горан Ковачић”. 07-01-005363-2022

Миљковић Алекса, Београд, ђачка књижица II циклуса 
основног образовања и васпитања ОШ „Ослободиоци Београда”. 

07-01-005364-2022
Милошевић Јадранка, Брус, ђачка књижица II циклусa 

образовања и васпитања ОШ „Јован Јовановић Змај” у Брусу. 
07-01-005365-2022

Jaкшић Јована, Београд, ђачка књижица I циклуса ОШ 
„Милена Павловић Барили” у Београду. 07-01-005366-2022

Савић Маша, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Бранко Ћопић” у Београду. 07-01-005367-2022

Силађев Уна, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Свети Сава”. 07-01-005368-2022

Исајловић Сара, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Уједињене нације” у Београду. 07-01-005369-2022

Јовановић Елена, Београд, ђачка књижица ОШ „Војвода 
Степа”. 07-01-005370-2022

Јеремић Андреа, Ниш, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Краљ Петар I” у Нишу. 07-01-005371-2022

Андрејић Анђела, Београд –Чукарица, ђачка књижица II 
циклусa ОШ „Ђорђе Крстић” у Београду. 07-01-005372-2022

Пантелић Лара, Гроцка, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Мића Стојковић” у Умчарима. 07-01-005373-2022

Андрејић Анастасија, Београд –Чукарица, ђачка књижица 
II циклуса ОШ „Ђорђе Крстић” у Београду. 07-01-005374-2022

Алексић Драгана, Јагодина, ђачка књижица II циклуса 
основног образовања и васпитања ОШ „Рада Миљковић” у Јаго-
дини. 07-01-005375-2022

Србиноски Петра, Ниш, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Краљ Петар I” у Нишу. 07-01-005376-2022

Станковић Илија, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Илија Гарашанин” у Гроцкој. 07-01-005377-2022

Мандић Наталија, Београд, ђачка књижица I циклуса 
основног образовања и васпитања ОШ „Браћа Јерковић” у Же-
лезнику. 07-01-005378-2022

Митровић Лазар, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Уједињене нације” у Београду. 07-01-005379-2022

Краговић Далиборка, Смедерево, ђачка књижица ОШ „Др 
Јован Цвијић” у Смедереву. 07-01-005380-2022

Ковачевић Теодора, Београд, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Васа Пелагић” у Котежу, Београд. 07-01-005381-2022

Ељване Динка, Београд, сведочанство/а ОШ „Браћа Ста-
менковић” у Београду. 07-03-005382-2022

Савић Владимир, Београд –Чукарица, ђачка књижица ОШ 
„Ђорђе Крстић” у Београду. 07-01-005383-2022

Миновић Димитрије, Београд, ђачка књижица II циклуса 
ОШ „Јован Јовановић Змај” у Београду. 07-01-005384-2022

Гаши Алберита, Београд –Нови Београд, ђачка књижица II 
циклуса ОШ „20. октобар” у Београду. 07-01-005385-2022

Јовић Никола, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Змај Јова Јовановић”. 07-01-005386-2022

Амети Милена, Београд, сведочанство/а VI разреда ОШ 
„14. октобар” у Београду. 07-03-005387-2022

Касуми Џеват, Београд, сведочанство/а VIII разреда 
ШООО „Браћа Стаменковић” у Београду. 07-03-005388-2022

Бећировић Роберт, Београд –Земун, ђачка књижица OШ 
„Сутјеска” у Београду. 07-01-005389-2022

Ивановић Лав, Београд, ђачка књижица II циклуса ОШ 
„Змај Јова Јовановић.”. 07-01-005390-2022

Арсенијевић Aнастасија, Калуђерица (Гроцка), ђачка књи-
жица II циклуса ОШ „Милоје Васић” у Калуђерици. 

07-01-005391-2022
Hindawi Milica, Београд, ђачка књижица II циклуса образо-

вања и васпитања ОШ „Краљ Петар II Карађорђевић” у Београду. 
07-01-005392-2022

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ СРЕДЊИХ ШКОЛА –
Миладиновић Јана, Ниш, Правно-пословне школе у Нишу. 

08-01-014212-2022
Ђорђевић Драгана, Вршац, диплома Хемијско-текстилне 

школе у Вршцу. 08-05-014213-2022
Раденов Татјана, Зрењанин, диплома ХПТШ „Урош Пре-

дић” у Зрењанину. 08-05-014214-2022
Сибић Дијана, Зајечар, сведочанство/а I, II и III разреда 

Економско-трговинске школе у Зајечару. 08-04-014215-2022
Кекер Зоран, Пландиште, диплома Радне организације 

средњих школа „25. мај” у Вршцу, ООУР средња школа дру-
штвено, економске и просветне струке „Борислав Петров Браца” 
у Вршцу. 08-05-014216-2022

Крстић Дарко, Ваљево, диплома Пољопривредне школе са 
домом ученика „Ваљево” у Ваљеву, дел. бр. 31 од 31.01.2003. 

08-05-014217-2022
Арсовић Јелена, Пожега, диплома завршене средње школе По-

љопривредна школа са домом ученика „Љубо Мићић” у Пожеги. 
08-05-014218-2022

Попић Марина, Београд, сведочанство/а I, II. III и IV разре-
да Медицинске школе „Звездара” у Београду. 08-04-014219-2022

Семуновић Наташа, Ковин, Гимназије „Бранко Радичевић” 
у Ковину. 08-01-014220-2022

Микић Александар, Лесковац, сведочанство/а I разреда 
Пољопривредне школе у Лесковцу, школске 1992/1993, смер 
произвођач прехрамбених производа. 08-04-014221-2022

Ђурић Жељко, Панчево, диплома Машинске школе „Пан-
чево” у Панчеву, бр. 6/110, школске 2011/2012, за образовни про-
фил техничар друмског саобраћаја. 08-05-014222-2022

Ђорђевић Александар, Београд, сведочанство/а I разреда 
Техничке школе „Железник” у Београду, бр. 2/278. 

08-04-014223-2022
Ђорђевић Александар, Београд, сведочанство/а II разреда Тех-

ничке школе „Железник” у Београду, бр. 2/218. 08-04-014224-2022
Ђорђевић Александар, Београд, сведочанство/а III разреда Тех-

ничке школе „Железник” у Београду, бр. 2/168. 08-04-014225-2022
Ђорђевић Александар, Београд, сведочанство/а IV разреда 

Техничке школе „Железник” у Београду, бр.2/46. 08-04-014226-2022
Ђорђевић Александар, Београд, диплома Техничке школе 

„Железник” у Београду, бр. 3/101. 08-05-014227-2022
Зељковић Слађана, Мала Моштаница, сведочанство/а I, II, 

III и IV разреда Средње школе „Доситеј”. 08-04-014228-2022
Зељковић Слађана, Мала Моштаница, диплома Средње 

школе „Доситеј”. 08-05-014229-2022
Стаменковић Дејан, Ниш, диплома Административно би-

ротехничке школе у Нишу. 08-05-014230-2022
Joвановић Ненад, Калуђерица (Гроцка), диплома Саобра-

ћајно техничке школе Земун. 08-05-014231-2022
Kаровић Александар, Краљево, диплома Средње школе 

„Краљица Јелена ”. 08-05-014232-2022
Митић Ана, Житорађа, сведочанство/а I разреда Трговин-

ске школе у Нишу. 08-04-014233-2022
Иконић Љубиша, Панчево, диплома Машинске школе 

„Панчево” у Панчеву, бр. 6/79 од 2009/2010 за образовни профил 
аутомеханичар. 08-05-014234-2022

Гркинић Иван, Београд –Нови Београд, диплома Графичке 
школе Нови Београд. 08-05-014235-2022

Митровић Жељко, Лазаревац, сведочанство/а IV разреда 
Пољопривредне школе са домом ученика „Ваљево” у Ваљеву. 

08-04-014236-2022
Жујовић Илија, Боговађа, диплома Саобраћајно-техничке 

школе Земун. 08-05-014237-2022
Ђиновић Матеја, Београд, Железничко техничке школе у 

Новом Београду. 08-01-014238-2022
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Словић Андриана, Смедерево, диплома Гимназије у Сме-

дереву. 08-05-014239-2022
Штулић Петар, Косјерић, сведочанство/а I разреда Тех-

ничке школе Косјерић, бр. 189 од 27.08.2013, сер бр. 21-700297, 
образовни профил економски техничар. 08-04-014240-2022

Штулић Петар, Косјерић, сведочанство/а II разреда Тех-
ничке школе Косјерић, бр. 216 од 29.08.2014, сер бр. 31-341676, 
образовни профил економски техничар. 08-04-014241-2022

Штулић Петар, Косјерић, сведочанство/а III разреда Тех-
ничке школе Косјерић, бр. 168 од 24.06.2015, сер бр. 31-7086466, 
образовни профил економски техничар. 08-04-014242-2022

Штулић Петар, Косјерић, сведочанство/а IV разреда Тех-
ничке школе Косјерић, бр. 90 од 10.06.2016, сер бр. 41-302482, 
образовни профил економски техничар. 08-04-014243-2022

Лазић Сандра, Прокупље, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Гимназије у Прокупљу. 08-04-014244-2022

Ђиновић Матеја, Београд –Нови Београд, Железничко тех-
ничке школе у Београду. 08-01-014245-2022

Крстић Ема, Београд –Земун, Осме београдске гимназије. 
08-01-014246-2022

Марић Душица, Београд, диплома Дванаесте београдске 
гимназије. 08-05-014247-2022

Ивановић Kристина, Београд, сведочанство/а I разреда XV 
београдске гимназије у Београду. 08-04-014248-2022

Ивановић Кристина, Београд, сведочанство/а II разреда XV 
београдске гимназије у Београду. 08-04-014249-2022

Ивановић Кристина, Београд, сведочанство/а III разреда 
XV београдске гимназије у Београду. 08-04-014250-2022

Ивановић Кристина, Београд, сведочанство/а IV разреда 
„XV београдске гимназије у Београду. 08-04-014251-2022

Стошић Андреа, Београд –Земун, диплома Десете београд-
ске гимназије „Михајло Пупин” у Београду. 08-05-014252-2022

Рајковић Кристијан, Борча, диплома Саобраћајно техничке 
школе Земун. 08-05-014253-2022

Ђорђевић Владан, Београд –Земун, диплома ЕТШ „Раде 
Кончар” у Београду, аутоелектричар. 08-05-014254-2022

Радивојевић Ирена, Шимановци, диплома Техничке школе 
„Миленко Веркић Неша” у Пећинцима. 08-05-014255-2022

Будак Зоран, Панчево, диплома Економске школе „Паја 
Маргановић” у Панчеву. 08-05-014256-2022

Чанчар Сања, Сомбор, сведочанство/а I разреда Економске 
школе у Сомбору, бр. 156 од 15.06.2001. 08-04-014257-2022

Чанчар Сања, Сомбор, сведочанство/а II разреда Економ-
ске школе у Сомбору, бр. 401 од 21.06.2002. 08-04-014258-2022

Чанчар Сања, Сомбор, сведочанство/а III разреда Економ-
ске школе у Смбору, бр. VIII-2003. 08-04-014259-2022

Чанчар Сања, Сомбор, сведочанство/а IV разреда Економ-
ске школе у Сомбору, бр. VIII-2004. 08-04-014260-2022

Ћулибрк Милан, Рума, сведочанство/а СШ „Миленко Бр-
зак Уча” у Руми, дел. бр. 257. 08-04-014261-2022

Ивковић Гордон, Ниш, диплома Гимназије „Станимир 
Вељковић  – Зеле” у Лесковцу. 08-05-014262-2022

Трњанац Мирјана, Панчево, диплома Гимназије „Михајло 
Пупин” у Ковачици. 08-05-014263-2022

Ковачевић Дејан, Београд, сведочанство/а III разреда Цен-
тра војнотехничких школа Ков ЈНА у Загребу. 08-04-014264-2022

Ковачевић Дејан, Београд, сведочанство/а IV разреда Центра 
војнотехничких школа Ков ЈНА у Загребу. 08-04-014265-2022

Шурлан Драган, Нови Сад, диплома о завршеној средњој 
школи издата од ССШ „Пинки”. 08-05-014266-2022

Јовић Ива, Лесковац, сведочанство/а II разреда ХТШ „Бо-
жидар Ђорђевић Кукар” у Лесковцу. 08-04-014267-2022

Јовановић Марија, Оџаци, сведочанство/а I, II и III разреда 
Техничке школе у Оџацима за образовни профил техничар за за-
штиту животне средине. 08-04-014268-2022

Пешикан Тијана, Борча, Друге економске школе у Београду. 
08-01-014269-2022

Николић Јасмина, Баточина, диплома ТУШ „Тоза Драго-
вић” у Крагујевцу. 08-05-014270-2022

Смиљанић Марија, Београд, диплома Пољопривредне 
школе ПК Београд. 08-05-014271-2022

Ивановић Селена, Ниш, диплома Трговинске школе у 
Нишу. 08-05-014272-2022

Ђукић Мина, Ваљево, Железничкo техничкe школe у Бео-
граду. 08-01-014273-2022

Дружетић Горан, Угриновци, диплома Саобраћајно тех-
ничкe школe у Земуну. 08-05-014275-2022

Дружетић Горан, Угриновци, сведочанство/а I, II и III ра-
зреда Саобраћајно техничке школе у Земуну. 08-04-014276-2022

Шаровић Адела, Крагујевац, диплома ТУШ „Тоза Драго-
вић” у Крагујевцу. 08-05-014277-2022

Ноа Иван Нуман, Београд, Гимназије „Свети Сава”. 
08-01-014278-2022

Стајић Саша, Врање, диплома Гимназије „Бора Станко-
вић” у Врању, смер природно математички 1990/1991. 

08-05-014279-2022
Речевић Милена, Чачак, диплома Медицинске школе у 

Чачку. 08-05-014280-2022
Милићевић Љубиша, Обреновац, сведочанство/а II разреда 

Геолошке и хидрометеоролошке школе „Милутин Миланковић” 
у Београду. 08-04-014281-2022

Маткић Mина, Београд, диплома Дрво Арт у Београду. 
08-05-014282-2022

Ракић Дејан, Зубин Поток, диплома средње Медицинске шко-
ле са домом ученика у Косовској Митровици. 08-05-014283-2022

Савић Душан, Прокупље, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда Техничке школе „15. мај” у Прокупљу. 08-04-014284-2022

Пантић Ненад, Шабац, сведочанство/а I, II и III разреда По-
љопривредне школе са домом ученика у Шапцу. 08-04-014285-2022

Пантић Ненад, Шабац, диплома Пољопривредне школе са 
домом ученика у Шапцу. 08-05-014286-2022

Јанчић Милица, Врчин, диплома Друге економске школе у 
Београду. 08-05-014287-2022

Камушић Драгица, Ђурђево, диплома СШ „Милева Марић 
Ајнштајн" у Новом Саду. 08-05-014288-2022

Филиповић Александар, Панчево, диплома Машинске 
школе „Панчево” у Панчеву, бр. 6/141, школске 2017/2018 за 
образовни профил техничар мехатронике. 08-05-014289-2022

Антић Ивана, Смедеревска Паланка, диплома СШ „Жики-
ца Дамњановић” у Смедеревској Паланци, школске 2001/02. 

08-05-014290-2022
Грчић Марко, Нови Сад, диплома Техничке школе „Миле-

ва Марић” у Тителу, образовни прифил аутомеханичар. 
08-05-014291-2022

Ћурчић Владимир, Београд, сведочанство/а IV разреда XV 
београдске гимназије у Београду. 08-04-014292-2022

Ћурчић Владимир, Београд, диплома XV београдске гим-
назије у Београду. 08-05-014293-2022

Златковић Милица, Ниш, Правно-пословне школе у Нишу. 
08-01-014294-2022

Петровић Ивана, Лесковац, диплома Гимназије „Борисав 
Станковић” у Врању, смер друштвено-језички. 

08-05-014295-2022
Петровић Ивана, Лесковац, сведочанство/а I, II, III и IV 

разреда Гимназије „Борисав Станковић” у Врању, смер друштве-
но-језички. 08-04-014296-2022

Стевић Гордана, Ниш, диплома Трговинске школе у Нишу. 
08-05-014297-2022

Лазаревић Сандра, Борча, диплома Медицинске школе. 
08-05-014298-2022

Вуковић Ања, Београд, Tреће београдске гимназије. 
08-01-014299-2022

Карановић Горан, Београд –Нови Београд, диплома Четвр-
те београдске гимназије. 08-05-014300-2022

Карановић Саша, Београд –Нови Београд, диплома Технич-
ке школе „Змај” у Земуну. 08-05-014301-2022

Стаменковић Марко, Пожаревац, диплома Политехничке 
школе у Пожаревцу, школске 2010/2011, образовни прифил тех-
ничар друмског саобраћаја. 08-05-014302-2022

Момчиловић Новица, Панчево, диплома Машинске школе 
„Панчево” у Панчеву, бр. 6/37, школске 2020/2021 за образовни 
профил бравар  – заваривач. 08-05-014303-2022

Јовановић Зоран, Смедеревска Паланка, диплома Техничке 
школе „Никола Тесла” у Великој Плани. 08-05-014304-2022

Луковић Нада, Чачак, диплома Машинско-саобраћајне 
школе у Чачку. 08-05-014305-2022

Лукић Миодраг, Београд –Земун, диплома Техничке школе 
„Змај” у Земуну. 08-05-014306-2022

Петрушић Слободан, Београд, диплома Грађевинске школе 
у Београду. 08-05-014307-2022

Ђорђевић Иван, Краљево, диплома МТШ „14. октобар” у 
Краљеву. 08-05-014308-2022

Марковић Зорица, Београд, Пољопривредне школе у Бео-
граду. 08-01-014309-2022

Митић Ивана, Ниш, диплома Економско-трговинске школе 
у Лапљем селу (Приштина). 08-05-014310-2022

Станојевић Светлана, Београд, диплома Машинске школе 
Космај у Сопоту. 08-05-014311-2022

Јевић Бобан, Младеновац, диплома Техничке школе „Вељ-
ко Влаховић” у Младеновцу. 08-05-014312-2022

Јевић Бобан, Младеновац, диплома Техничке школе „Вељ-
ко Влаховић” у Младеновцу (V степен). 08-05-014313-2022

Илић Драган, Уб, диплома V степена  – металостругар 
МОЦ „Змај” у Земуну. 08-05-014314-2022

Мраовић Жељко, Београд –Земун, диплома Машинско 
образовног центра „МОЦ” у Београду. 08-05-014315-2022

Станковић Соња, Врање, диплома II, III и IV разреда Еко-
номско трговинске школе у Врању, смер правни техничар. 

08-05-014316-2022
Атанасковић Алекса, Ниш, диплома Уметничке школе у 

Нишу. 08-05-014317-2022
Марјановић Александар, Краљево, диплома ЕСТШ „Нико-

ла Тесла” у Краљеву. 08-05-014318-2022
Ђорђевић Страхиња, Ниш, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зреда Медицинске школе „Др Миленко Хаџић” у Нишу. 
08-04-014319-2022

Ђорђевић Страхиња, Ниш, диплома Медицинске школе 
„Др Миленко Хаџић” у Нишу. 08-05-014320-2022

Алексић Горан, Београд –Земун, диплома Техничке школе 
„Лола”. 08-05-014321-2022

Беговић Никола, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV ра-
зреда ЕТШ „Никола Тесла” у Београду. 08-04-014322-2022

Миловановић Марко, Ниш, диплома Машинске школе у 
Нишу, образовни профил механичар хидраулике и пнеуматике. 

08-05-014323-2022
Беговић Никола, Београд, диплома ЕТШ „Никола Тесла” у 

Београду. 08-05-014324-2022
Штрбац Немања, Бачка Паланка, II циклуса ОШ „Свети 

Сава” у Бачкој Паланци. 08-01-014325-2022
Гајић Ана, Београд, диплома Десете београдске гимназије. 

08-05-014326-2022
Перушко Марко, Београд, диплома Девете београдске гим-

назије. 08-05-014327-2022
Анђелковић Марко, Лесковац, диплома Пољопривредне 

школе у Лесковцу. 08-05-014328-2022
Родић Оливера, Бачка Паланка, диплома СШ „Др Радивој 

Увалић” у Бачкој Паланци од 14.06.1993, смер конфекционар 
кројач. 08-05-014329-2022

Митровић Жељко, Ваљево, сведочанство/а IV разреда По-
љопривредне школе са домом ученика „Ваљево”. 

08-04-014330-2022
Поповић Александар, Инђија, сведочанство/а IV разреда 

Гимназије у Инђији. 08-04-014331-2022
Ђурђевић Марија, Краљево, сведочанство/а I, II, III и IV 

разреда ПХШ „Др Ђорђе Радић” у Краљеву. 08-04-014332-2022
Поповић Александар, Инђија, диплома Гимназије у Инђији. 

08-05-014333-2022
Ђурђевић Марија, Краљево, диплома ПХШ „Доктор Ђорђе 

Радић” у Краљеву, издата 2010. 08-05-014334-2022

Радовановић Далибор, Крушевац, диплома Техничког 
школског центра у Крушевцу. 08-05-014335-2022

Дукић Милорад, Бачка Паланка, диплома Средње школе 
„9. мај” у Бачкој Паланци. 08-05-014336-2022

Палфи Золтан, Суботица, сведочанство/а III разреда Тех-
ничке школе „Иван Сарић” у Суботици, бр. 1117/1980. 

08-04-014337-2022
Палфи Золтан, Суботица, сведочанство/а IV разреда 

Техничке школе „Иван Сарић” у Суботици, бр. 02-238/9 од 
19.06.1981. 08-04-014338-2022

Петрушић Сара, Пожаревац, диплома Економско-трговин-
ске школе у Пожаревцу. 08-05-014339-2022

Врачевић Петра, Ниш, диплома Правно-пословне школе у 
Нишу. 08-05-014340-2022

Ђукић Александра, Крушевац, сведочанство/а IV разреда 
Машинско-електротехничке школе у Крушевцу. 

08-04-014341-2022
Ђукић Александра, Крушевац, диплома Машинско-елек-

тротехничке школе у Крушевцу. 08-05-014342-2022
Радуловић Сара, Београд, диплома Медицинске школе у 

Београду. 08-05-014343-2022
Терзин Драгана, Кикинда, диплома ССШ „Милош Црњан-

ски” у Кикинди. 08-05-014344-2022
Фурунџић Стојка, Бијело Поље, диплома Средње стручне 

школе МОЦ на Звездари у Београду. 08-05-014345-2022
Петровић Андреј, Београд, диплома Графичке школе Нови 

Београд. 08-05-014346-2022
Јовановић Никола, Параћин, сведочанство/а I, II, III и IV 

разреда Машинско-електротехничке школе у Параћину. 
08-04-014347-2022

Јовановић Никола, Параћин, диплома Машинско-електро-
техничке школе у Параћину. 08-05-014348-2022

Алексић Тамара, Сомбор, диплома IV степена Средње 
пољопривредно-прехрамбене школе у Сомбору од 2009/2010, 
образовни профил ветеринарски техничар. 08-05-014349-2022

Матић Александар, Шид, диплома III степена СТШ „Нико-
ла Тесла” у Сремској Митровици, образовни профил механичар 
пољопривредне механизације. 08-05-014350-2022

Ђокић Александар, Пожега, диплома Техничке школе у 
Пожеги од 2012/2013, машински техничар за компјутерско кон-
струисање. 08-05-014351-2022

Кончар Драган, Сомбор, диплома IV степена Средње тех-
ничке школе у Сомбору од 2013/2014, машински техничар за 
компјутерско конструисање. 08-05-014352-2022

Микалачки Милена, Зрењанин, диплома ХПТШ „Урош 
Предић” у Зрењанину. 08-05-014353-2022

Бугарски (Грбић) Слађана, Нови Бечеј, диплома IV степе-
на Економско-трговинске школе „Јован Трајковић” у Зрењанину, 
школске 2004/2005, смер економски техничар. 08-05-014354-2022

Димић Кристина, Врчин, диплома Медицинске школе 
„Звездара” у Београду. 08-05-014355-2022

Свилокосић Влада, Инђија, диплома Техничке школе „Ми-
хајло Пупин” у Инђији. 08-05-014356-2022

Миловановић Иван, Београд, сведочанство/а I, II и III ра-
зреда Трговачке школе у Београду. 08-04-014357-2022

Миловановић Иван, Београд, диплома Трговачке школе у 
Београду. 08-05-014358-2022

Анђелић Зоран, Београд, диплома Средње електро технич-
ке школе „Раде Кончар”. 08-05-014359-2022

Милошевић Светлана, Батајница, диплома Техничке школе 
„Змај”. 08-05-014360-2022

Николић Дејан, Дражевац (Обреновац), диплома СШ „До-
ситеј”. 08-05-014361-2022

Јеремић Јелица, Смедерево, сведочанство/а IV разреда 
Техничке школе у Смедереву. 08-04-014363-2022

Гавриловић Стефан, Чачак, сведочанство/а I разреда Тех-
ничке школе у Чачку. 08-04-014364-2022

Јеремић Јелица, Смедерево, диплома Техничке школе у 
Смедереву. 08-05-014365-2022

Гавриловић Стефан, Чачак, сведочанство/а II разреда Тех-
ничке школе у Чачку. 08-04-014366-2022

Гавриловић Стефан, Чачак, сведочанство/а III разреда Тех-
ничке школе у Чачку. 08-04-014367-2022

Фружа Петар, Нови Сад, диплома Саобраћајне школе 
„Пинки” у Новом Саду. 08-05-014368-2022

Драганов Кристиан, Наково, диплома Техничке школе у 
Кикинди. 08-05-014369-2022

Новаковић Градимир, Волуја, диплома Економско-трго-
винске и машинске школе у Кучеву, дел. бр. 397 од 14.06.1999, 
аутомеханичар. 08-05-014370-2022

Стојановић Иван, Параћин, диплома Електротехничке и 
грађевинске школе „Никола Тесла” у Јагодини од 1999/2000. 

08-05-014371-2022
Николић Урош, Бољевац, сведочанство/а I разреда Средње 

школе „Никола Тесла” у Бољевцу, бр. 513/14 од 26.06.2017. 
08-04-014372-2022

Николић Урош, Бољевац, сведочанство/а II разреда Сред-
ње школе „Никола Тесла” у Бољевцу, бр. 643 од 22.06.2018. 

08-04-014373-2022
Паунић Станко, Београд, диплома Геодетско техничке 

школе у Београду. 08-05-014374-2022
Николић Урош, Бољевац, сведочанство/а III разреда Сред-

ње школе „Никола Тесла” у Бољевцу, бр. 1083 од 25.06.2019. 
08-04-014375-2022

Николић Урош, Бољевац, сведочанство/а IV разреда Сред-
ње школе „Никола Тесла” у Бољевцу, бр. 359 од 03.06.2020. 

08-04-014376-2022
Николић Урош, Бољевац, диплома Средње школе „Никола 

Тесла” у Бољевцу, бр. 520 од 11.06.2020. 08-05-014377-2022
Симовић Јован, Ужице, сведочанство/а I разреда РУ „Браћа 

Стаменковић” ООУР НАСТВА у Београду. 08-04-014378-2022
Симовић Јован, Ужице, сведочанство/а II разреда РУ „Бра-

ћа Стаменковић” ООУР НАСТВА у Београду. 08-04-014379-2022
Симовић Јован, Ужице, сведочанство/а III разреда РУ „Бра-

ћа Стаменковић” ООУР НАСТВА у Београду. 08-04-014380-2022
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Спасојевић Ана, Београд, сведочанство/а I, II, III и IV ра-

зреда Седме београдске гимназије. 08-04-014381-2022
Радошевић Раденко, Футог, диплома Карловачке гимназије 

у Сремским Карловцима. 08-05-014382-2022
Вујичић Жељко, Београд, диплома СШ Првe еконoмскe 

школe у Беогрaду. 08-05-014383-2022
Јовановић Никола, Београд, диплома Угоститељско тури-

стичкe школe у Београду. 08-05-014384-2022
Јовановић Никола, Београд, сведочанство/а IV разреда 

Угоститељско туристичке школе у Београду. 08-04-014385-2022
Тмушић Немања, Нови Сад, диплома Средње саобраћајне 

школе „Пинки” у Новом Саду. 08-05-014386-2022
Станковић Иван, Лесковац, диплома Гимназије у Лесков-

цу, дел. бр. 374/2003. 08-05-014387-2022
Антић Ана, Ниш, диплома Економске школе у Нишу. 

08-05-014388-2022
Холо Жужа, Мали Иђош, диплома Економске средње шко-

ле „Боса Милићевић” у Суботици, бр. 01-375-26. 
08-05-014389-2022

Гарић Милан, Краљево, диплома Медицинске школе у 
Краљеву, мушки фризер. 08-05-014390-2022

Холо Жужа, Мали Иђош, сведочанство/а I разреда Економ-
ске средње школе „Боса Милићевић” у Суботици, бр. 01-332-
27/03. 08-04-014391-2022

Холо Жужа, Мали Иђош, сведочанство/а II разреда Еко-
номске средње школе „Боса Милићевић” у Суботици, бр. 01-
367-26/2004. 08-04-014392-2022

Холо Жужа, Мали Иђош, сведочанство/а III разреда Еко-
номске средње школе „Боса Милићевић” у Суботици, бр. 01-
339-26/2005. 08-04-014393-2022

Црнобрња Кристјан, Вршац, сведочанство/а I разреда сред-
ње Хемијско-текстилне школе у Вршцу. 08-04-014394-2022

Холо Жужа, Мали Иђош, сведочанство/а IV разреда Еко-
номске средње школе „Боса Милићевић” у Суботици, бр. 01-
344-26/2006. 08-04-014395-2022

Црнобрња Кристјан, Вршац, сведочанство/а II разреда 
средње Хемијско-текстилне школе у Вршцу. 08-04-014396-2022

Црнобрња Кристјан, Вршац, сведочанство/а III разреда 
средње Хемијско-текстилне школе у Вршцу. 08-04-014397-2022

Црнобрња Кристјан, Вршац, диплома средње Хемиј-
ско-медицинске школе у Вршцу. 08-05-014398-2022

Стевановић Миленко, Велики Црљени, диплома V степена 
Образовног центра у Лазаревцу. 08-05-014399-2022

Димић Драгица, Мала Крсна, сведочанство/а I разреда Тех-
ничке школе у Смедереву. 08-04-014400-2022

Ракоњац Ивана, Краљево, диплома ПХШ „Доктор Ђорђе 
Радић” у Краљеву. 08-05-014401-2022

Стефановић Александар, Брестовац, диплома Специјалне 
школе „25. мај” (ШОСО „Видовдан”) у Бору. 08-05-014402-2022

Симоновић Вук, Београд, Музичке школе „Станковић”. 
08-01-014403-2022

Чаколи Сами, Бор, диплома ШОСО „Видовдан” у Бору. 
08-05-014404-2022

Максимовић Ђорђе, Сурдулица, Пољопривредно-шумарске 
школе „Јосиф Панчић” у Сурдулици (ветеринарски техничар). 

08-01-014405-2022
Видаковић Лука, Суботица, диплома Политехничке школе 

у Суботици, дел. бр. 01-740/2. 08-05-014406-2022
Бошковић Милан, Београд –Звездара, Друге економске 

школе у Београду. 08-01-014407-2022
Стојановић Гордана, Крупањ, диплома Техничке школе 

„Никола Тесла” у Крупњу. 08-05-014408-2022
Младеновић Елена, Београд –Нови Београд, Друге економ-

ске школе у Београду. 08-01-014409-2022
Тодорић Мирјана, Београд, диплома МОЦ „Вељко Дуго-

шевић” у Београду бр. 05-380/144/1984. 08-05-014410-2022
Ђукић Марко, Београд, диплома Средње музичке школе 

„Коста Манојловић” у Земуну. 08-05-014411-2022
Стевановић Сузана, Младеновац, сведочанство/а I, II, III и 

IV разреда Гимназије у Младеновцу. 08-04-014412-2022
Стевановић Сузана, Младеновац, диплома Гимназије у 

Младеновцу. 08-05-014413-2022
Ристић Марко, Београд –Палилула, диплома ГТШ „Бранко 

Жежељ” у Београду. 08-05-014414-2022
Спасојевић Ана, Београд, диплома Седме београдске гим-

назије. 08-05-014415-2022
Елдина Љајко, Београд, диплома Економско-туристичке 

школе у селу Млике  – Драгаш. 08-05-014416-2022
Гојков Бранислав, Вршац, диплома Гимназије „Борислав 

Петров Браца” у Вршцу. 08-05-014417-2022
Рајић Ивица, Долово, диплома Економско трговинске шко-

ле „Паја Маргановић” у Панчеву. 08-05-014418-2022
Батинар Сања, Кула, диплома Економско трговинске шко-

ле, школске 1994/1995, образовни профил еконмски техничар. 
08-05-014419-2022

Ђорђевић Горан, Свилајнац, диплома Пољопривредне 
школе „Свилајнац” у Свилајнцу. 08-05-014420-2022

Бајић Милош, Нови Сад, диплома Гимназије „Исидора Се-
кулић” у Новом Саду. 08-05-014421-2022

Бајић Милош, Нови Сад, сведочанство/а I, II, III и IV разре-
да Гимназије „Исидора Секулић” у Новом Саду. 

08-04-014422-2022
Петровић Бранислав, Ветерник, диплома Средње машин-

ске школе у Новом Саду. 08-05-014423-2022
Подовац Марина, Врњачка Бања, диплома Медицинске 

школе у Краљеву. 08-05-014424-2022
Бјелић Александар, Нови Сад, сведочанство/а I, II, III и 

IV разреда средње Техничке школе „Михајло Пупин” у Новом 
Саду. 08-04-014425-2022

Вукосављевић Тања, Београд, сведочанство/а I разреда 
Хемијско прехрамбене технолошке школе у Београду, школске 
1984/1985 од 19.06.1985. 08-04-014426-2022

Јовић Ђорђе, Бачка Паланка, диплома Гимназије „20. окто-
бар” у Бачкој Паланци од 05.06.2017. 08-05-014427-2022

Дамњановић Ненад, Мраморак, сведочанство/а I разреда 
Средње саобраћајно-техничке школе у Земуну. 08-04-014428-2022

Ћурчић Жарко, Чачак, сведочанство/а III разреда Машин-
ско-саобраћајне школе у Чачку. 08-04-014429-2022

Косорић Слободан, Соколац, диплома V степена Саобра-
ћајно техничке школе у Земуну, бр. 01-266-1209 од 19.06.2001 
(ВКВ возач моторних возила). 08-05-014430-2022

Микић Дејан, Крагујевац, диплома ТУШ „Тоза Драговић” 
у Крагујевцу. 08-05-014431-2022

Богдановић Боривоје, Ниш, диплома ГТШ „Неимар” у 
Нишу. 08-05-014432-2022

Думитру Јелена, Загајица, диплома средње стручне Економ-
ско-трговинске школе у Смедереву, 1998/99. 08-05-014433-2022

Богић Дејан, Пожаревац, диплома Политехничке школе у 
Пожаревцу, школске 2002/2003 за образовни профил електроин-
сталатер. 08-05-014434-2022

Перовић Максим, Ниш, Гимназије „Стеван Сремац” у 
Нишу. 08-01-014435-2022

Јовановић Славица, Нови Сад, сведочанство/а I, II, III и IV 
разреда Пољопривредне школе са домом ученика у Футогу. 

08-04-014436-2022
Мајсторовић Стојан, Шабац, диплома Пољопривредне 

школе са домом ученика у Шапцу. 08-05-014437-2022
Јанић Аца, Лазаревац, сведочанство/а I, II и III разреда Тех-

ничке школе „Колубара” у Лазаревцу. 08-04-014438-2022
Јанић Аца, Лазаревац, диплома Техничке школе „Колуба-

ра” у Лазаревцу. 08-05-014439-2022
Тадић Ива, Београд, средње Друге екониомске школе. 

08-01-014440-2022
Недељковић Данијел, Крагујевац, диплома Средње струч-

не школе у Крагујевцу. 08-05-014441-2022
Нађ Тибор, Сомбор, сведочанство/а I разреда Грађевинске 

средње школе „18. новембар” у Субoтици, школскe 1994/95, за 
образовни профил грађевински техничар за високоградњу. 

08-04-014442-2022
Нађ Тибор, Сомбор, сведочанство/а II разреда Грађевинске 

средње школе „18. новембар” у Субoтици, школскe 1995/96, за 
образовни профил грађевински техничар за високоградњу. 

08-04-014443-2022
Нађ Тибор, Сомбор, сведочанство/а III разреда Грађевин-

ске средње школе „18. новембар” у Субoтици, школскe 1996/97, 
за образовни профил грађевински техничар за високоградњу. 

08-04-014444-2022
Нађ Тибор, Сомбор, сведочанство/а IV разреда Грађевин-

ске средње школе „18. новембар” у Субoтици, школскe 1997/98, 
за образовни профил грађевински техничар за високоградњу. 

08-04-014445-2022
Попђурђев Небојша, Шабац, диплома Техничке школе у 

Шапцу, бр. 01-214/04-10, школске 2003/2004, смер аутоелектричар. 
08-05-014446-2022

Стојковић Љиљана, Лазаревац, диплома Образовног цен-
тра у Лазаревцу (III степен). 08-05-014447-2022

Канкараш Игор, Кула, диплома СТШ „Михајло Пупин” у 
Кули. 08-05-014448-2022

Пауновић Драгиша, Чачак, диплома Техничке школе у Чачку. 
08-05-014449-2022

Панајотовић Дамјан, Сурчин, диплома Техничке школе 
Нови Београд. 08-05-014450-2022

Миљковић Срђан, Прокупље, диплома Машинско-елек-
тротехничке школе у Крушевцу. 08-05-014451-2022

Михајловић Владимир, Инђија, диплома Техничке школе 
„Михајло Пупин” у Инђији. 08-05-014452-2022

Кељановић Маша, Бановци, Гимназије у Земуну. 
08-01-014453-2022

Ђорђевић Бојан, Ниш, диплома ГТШ „Неимар8 у Нишу. 
08-05-014454-2022

Јокановић Никола, Београд –Нови Београд, сведочанство/а 
I, II, III и IV разреда Опште гимназије „Милутин Миланковић” у 
Београду. 08-04-014455-2022

Милановић Јанко, Баточина, сведочанство/а I разреда Дру-
ге крагујевачке гимназије у Крагујевцу. 08-04-014456-2022

Јовановуч Миа, Београд, Четрнаесте београдске гимназије. 
08-01-014457-2022

Рајачић Мирко, Земун Поље, диплома Земунскe гимназијe 
у Београду. 08-05-014458-2022

Илић Немања, Куршумлија, диплома Гимназије у Куршу-
млији, школске 2013/2014, образовни профил друштвено језички. 

08-05-014459-2022

– ЈАВНЕ ИСПРАВЕ ВИСОКОШКОЛСКИХ УСТАНОВА –
Живадиновић Андрија, Београд –Земун, студентска књи-

жица - индекс Факултетa организационих наука Универзитета у 
Београду, бр. 2022/0449. 09-01-001565-2022

Петровић Јована, Сопот, студентска књижица - индекс 
Универзитета Сингидунум у Београду, бр. 2020301361. 

09-01-001566-2022
Мирковић Милорад, Београд, студентска књижица - ин-

декс Факултетa за примењену екологију Футура, бр. Т21/2018. 
09-01-001567-2022

Зрновић Дарија, Београд, студентска књижица - индекс 
Шумарског факултета у Београду, бр. 6/2021. 09-01-001568-2022

Вукадиновић Милан, Ниш, Високе техничке школе стру-
ковних студија у Нишу, бр. 2700. 09-04-001569-2022

Томић Славиша, Стублине, студентска књижица - индекс 
Више хотелијерске школе у Београду. 09-01-001570-2022

Универзитет Сингидунум, Београд, диплома Факултета за 
туристички и хотелијерски менаџмент  – Београд, смер хотели-
јерски менаџмент на име Лазар (Љубомир) Килибарда, бр. 1320-
Х/2011 од 28.06.2011. 09-02-001571-2022

Кефер Миња, Нови Сад, студентска књижица - индекс Фа-
култета техничких наука у Новом Саду, бр. ИМ11/14. 

09-01-001572-2022
Јаћимовић Јована, Београд –Земун, студентска књижица - 

индекс Пословног факултета Сингидунум у Београду. 
09-01-001573-2022

Брашанац Данило, Пријепоље, студентска књижица - ин-
декс Правног факултета Универзитета у Београду, бр. 22/1102. 

09-01-001574-2022
Михајловић Мартина, Књажевац, студентска књижица - 

индекс Медицинског факултета у Нишу, бр. 15423. 
09-01-001576-2022

Тричковић Андрија, Лесковац, студентска књижица - ин-
декс Академије струковних студија Јужна Србија у Лесковцу, бр. 
500/21. 09-01-001577-2022

Тричковић Андрија, Лесковац, студентска књижица - ин-
декс Академије струковних студија Јужна Србија у Лесковцу, бр. 
500/21. 09-01-001578-2022

Ђурић Матеја, Бечеј, студентска књижица - индекс Фа-
култета техничких наука Универзитета у Новом Саду, бр. ZZ 
25/2022. 09-01-001579-2022

Лакићевић Слободан, Товаришево, студентска књижица 
- индекс Високе пословне школе струковних студија у Новом 
Саду, бр. 16/09 ПБ. 09-01-001580-2022

Милетић Ивана, Београд, студентска књижица - индекс 
Правног факултета Универзитета у Београду. 09-01-001581-2022

Филиповић Луција, Пријепоље, студентска књижица - ин-
декс Математичког факултета у Београду, бр. 223/2019. 

09-01-001582-2022
Дулић Теодора, Буковац, студентска књижица - индекс 

Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, бр. ZZ 
18/2016. 09-01-001583-2022

Милосављевић Наталија, Београд, студентска књижица - 
индекс Економског факултета у Београду, бр. 1385/21. 

09-01-001584-2022
Николић Алекса, Београд, студентска књижица - индекс 

Универзитета Сингидунум у Београду. 09-01-001585-2022
Жарковић Миа, Нови Сад, студентска књижица - индекс 

Правног факултета у Новом Саду, бр. О272/20. 
09-01-001586-2022

Нинковић Анастасија, Ваљево, уверење о дипломирању 
издато од Биолошког факултета Универзитета у Београду. 

09-04-001587-2022
Дубаковић Никола, Крагујевац, студентска књижица - ин-

декс Факултетa инжењерских наука у Крагујевцу, бр. 513/2018. 
09-01-001588-2022

Исаковић Eма, Београд, студентска књижица - индекс Фар-
мацеутског факултета у Београду. 09-01-001589-2022

Кнежевић Јована, Лозница, диплома Високе школе за по-
словну економију и предузетништво Београд, бр. 022/21. 

09-02-001590-2022
Глушац Милица, Футог, студентска књижица - индекс 

Факултета техничких наука Универзитета у Новом Саду, бр. IM 
17/22. 09-01-001591-2022

Марковић Теодора, Лазаревац, студентска књижица - ин-
декс Филолошког факултета у Београду. 09-01-001592-2022

Стојиљковић Сања, Београд, уверење о завршеним мастер 
академским студијама бр. 2558, издато од Филозофског факулте-
та у Београду. 09-04-001593-2022

Милић Сандра, Београд, студентска књижица - индекс Ме-
дицинског факултета, бр. 5150/2017. 09-01-001594-2022

Милошевић Бранислав, Београд, студентска књижица - ин-
декс Медицинског факултета, бр. 5146/2017. 09-01-001595-2022

Брезанин Омер, Нови Пазар, студентска књижица - индекс 
Државног универзитета у Новом Пазару, бр. 314-009. 

09-01-001596-2022

– РАЗНО –

Матић Владимир, Суботица, уверење о испитивању возила 
бр. 139439-22Р, серијски бр. 1513045, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-006740-2022

Сандики Антонио, Нови Сад, дозвола за управљање мо-
торним чамцем бр. 42531/10 од 21.05.2010, издата од Лучке ка-
петаније Београд. 11-006741-2022

Шурбатовић Томислав, Инђија, дозвола за управљање мо-
торним чамцем бр. 3232/83 од 19.3.1983, издата од Наутичког 
савеза Србије. 11-006742-2022

Вучић Јовица, Нови Сад, дозвола за управљање моторним 
чамцем бр. 4021/84 7.8.1984, издата од Наутичког савеза Србије. 

11-006743-2022
Петровић Раде, Нови Сад, дозвола за управљање моторним 

чамцем бр. 42533/10 од 21.05.2010, издата од Лучке капетаније 
Београд. 11-006744-2022

Cemprom d.o.o., Прељина, извод лиценце за јавни превоз 
терета у домаћем друмском саобраћају бр. ЛТДМ-5124/2021-24 
за теретно возило рег. ознаке ČA123GN, издат од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006745-2022

Cemprom d.o.o., Прељина, извод лиценце за јавни превоз у 
домаћем друмском саобраћају бр. ЛТДМ-5124/2021-8 за теретно 
возило рег. ознаке ČA032OO, издат од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006746-2022

Шантрић Бранко, Београд, дозвола за управљача моторним 
чамцем бр. 203/80, издата од Наутичког савеза Србије. 

11-006747-2022
Cemprom d.o.o., Прељина, извод лиценце за јавни превоз 

терета у домаћем друмском саобраћају бр. ЛТДМ-5124/2021-12 
за теретно возило рег. ознаке ČA061JZ, издат од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006748-2022

Јовановић Љубиша, Гњилане, легитимација расељеног 
лица бр. 70726/01/00894, издата од Комесаријата за избеглице 
Републике Србије. 11-006749-2022

Zorpeks kargo d.o.o., Чачак, меморијска картица дигиталног 
тахографа бр. SRB0000018350001, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-006750-2022

Столић Јовановић Јасмина, Гњилане, легитимација расе-
љеног лица бр. 70726/01/00895, издата од Комесаријата за избе-
глице Републике Србије. 11-006751-2022

Јаховић Кемал, Нови Пазар, меморијска картица дигитал-
ног тахографа за возача бр. SRB00000984Ј7000, издата од Дунав 
осигурања. 11-006752-2022
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Мијатовић Мирослав, Призрен, легитимација расељеног 

лица, издата од Комесаријата за избеглице и миграције. 
11-006753-2022

AC Milenijum d.d.d. Beograd, Zemun, Београд, уверење о 
испитивању возила које се увози као употребљавано бр. 127127-
21П, серијски бр. обрасца 1258161, издaто од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-006754-2022

Reisen Bus d.o.o., Тутин, извод лиценце за међународни 
превоз путника у друмском саобраћају бр. LPML-755/2021-6 за 
возило TT020CE, издата од Министарства грађевинарства, сао-
браћаја и инфраструктуре. 11-006755-2022

Facti factio d.o.o., Београд, дозвола за превоз робе у међуна-
родном транспорту RUS-b бр. 0755937, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006756-2022

Ђорђевић Марија, Београд, уверење о испитивању возила 
које се преправља бр. 040275-18, издата од Институтза нуклеар-
не науке „Винча”. 11-006757-2022

Nacional Star d.o.o., Београд, уверење о испитивању вози-
ла која се преправља бр. 038913-18 одштампана на обрасцу бр. 
0158228, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-006758-2022
Јовановић Мирослав, Сопот, сертификат професионалног 

возача за превоз терета бр. АБС 037856, сер. бр. 144-166, издата 
од АМСС. 11-006759-2022

Плавшић Милорад, Тител, картица возача бр. СПК/Т 
041330, издата од АМС. 11-006760-2022

Рашић Драган, Ћићевац, тахографска картица возача бр. 
SRB00000983TX010, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-006761-2022
Перић Немања, Београд –Земун, службена легитимација 

бр. 463, издата од Града Београда. 11-006762-2022
Станишић Горан, Алексинац, легитимација расељеног 

лица бр. 70025/01/00512, издата од Комесаријата за расељена 
лица са Косова и Метохије. 11-006763-2022

Јовић Филип, Лесковац, квалификациона картица возача 
бр. SRB 066 068, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-006764-2022
Манчић Игор, Лесковац, квалификациона картица возача 

бр. SRB 015411, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 
11-006765-2022

Inter Mega Šped d.o.o., Нови Пазар, лиценца бр. ЛТДМ-
981/2018-5 за теретно возило рег. ознакe NP049ZB, издата од 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-006766-2022
Inter Mega Šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 

превоз HR-uni за Е2 (2022), бр. 27, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006767-2022

Inter Mega Šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
превоз HR-uni за Е2 (2022), бр. 26, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006768-2022

Inter Mega Šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
превоз HR-uni за Е2 (2022), бр. 25, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006769-2022

Inter Mega Šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
превоз TR-3zem (2022), бр. 695292, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006770-2022

Inter Mega Šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
превоз TR-3zem (2022), бр. 695291, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006771-2022

Inter Mega Šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
превоз TR-3zem (2022), бр. 695290, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006772-2022

Inter Mega Šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
превоз BIH-3Z (2022), бр. 89, издата од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006773-2022

Аћимовић Александар, Коњевићи, квалификациона карти-
ца професионалног возача бр. ABS110457, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-006774-2022

Лукић Влада, Јасика, квалификациона картица ABS 
130997, издата код Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-006775-2022
Крнетић Ранко, Нови Сад, такси дозвола за возача бр. 625, 

издата од Градске управе за саобраћај и путеве града Новог 
Сада. 11-006776-2022

Крнетић Ранко, Нови Сад, такси дозвола за возило редни 
број 6233, издата од Градске управе за саобраћај и путеве града 
Новог Сада. 11-006777-2022

Павловић Александар, Ћуприја, картица возача бр. SRB 
065362, ABS 065798, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-006778-2022
Јоветић Марко, Кљајићево, лиценца за фармацеутског тех-

ничара бр. 115666/2019, издата од Коморе медицинских сестара 
техничара Србије. 11-006779-2022

Srbija Tours d.o.o., Београд, извод из лиценце ЛПМЛ-
627/2020-4 за возило BG 2097-ED, издат од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006780-2022

Ристић Марко, Младеновац, потврда о исправности уре-
ђаја и опреме за погон возила на течни нафни гас бр. 3143621 
штампана на обрасцу бр. 0602824. 11-006781-2022

Живковић Драган, чачак, уверење о испитивању возиле бр. 
018813-14 одштампано на обрасцу бр. 0044986, издато од Аген-
ције за безбедност саобраћаја. 11-006782-2022

Ђурђић Дарко, Шабац, уверење о испитивању употребља-
ваног возила које се преправља бр. 000320-16, сер. бр. 0066912, 
бр. шасије WMAH10ZZ57W084635, издато од АМСС ЦМВ. 

11-006783-2022
Win travel d.o.o., Ниш, извод из лиценце ЛПМЛ-92/2018-

8 за возило NI270GU, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-006784-2022

Владисављев Миша, Панчево, тахограф картица 
SRB0000019506001, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-006785-2022
Ђурђић Дарко, Шабац, уверење о испитивању и контро-

лисању возила које се увози као употребљавано бр. 003322-16, 
сер бр. 0177985, бр. шасије WMAH10ZZ57W084635, издато од 
АМСС ЦМВ. 11-006786-2022

Куртовић Дарко, Инђија, картица дигиталног тахографа 
бр. 000000752, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-006787-2022
Угреновић Владица, Краљево, тахографска картица бр. 

SRB0000097D72000, издата од Дунав осигурања у Краљеву. 
11-006788-2022

Ивановић Maша, Београд, књижица за повлашћену вожњу 
особе са инвалидитетом, бр. 200431. 11-006789-2022

Митић Владимир, Суботица, уверење о испитивању возила 
бр. 130133-22р, сер. бр. 1491628, издато од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-006790-2022

Perić Trans Company, Београд –Нови Београд, дозвола за 
међународни транспорт D-bt за E5 за 2022.бр. 30197, издата од 
Министарства грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 

11-006791-2022
Југотрејд д.о.о., Дивљака, уверење о испитивању возила 

које се преправља бр. 028415-20, сер. бр. обр.1054707/1, издато 
од Агенције за безбедност саобраћаја. 11-006792-2022

Mladen Nikolić PR Drumski prevoz tereta LSM Transport 
Ruma, Рума, дозвола за превоз терета у међународном друмском 
саобраћају RUS-b (2022) бр. 747438, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006793-2022

Mladen Nikolić PR Drumski prevoz tereta LSM Transport 
Ruma, Рума, дозвола за превоз терета у међународном друмском 
саобраћају BY-t (2022) бр. 2203535, издата од Министарства гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктурe. 11-006794-2022

Славковић Ненад, Нови Бечеј, меморијска картица диги-
талног тахографа бр. SRB0000097A2C000, издата од Завода за 
израду новчаница. 11-006795-2022

Homo auto d.o.o., Шабац, уверење о испитивању возила бр. 
006376-22, сер. бр. 1464060, издато од Агенције за безбедност 
саобрћаја. 11-006796-2022

Homo auto d.o.o., Шабац, уверење о испитивању возила бр. 
034719-22, сер. бр. 1464059, издато од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-006797-2022

Лекић Добривоје, Београд, легитимација расељених лица 
са Косова и Метохије бр. 70254 09 00542 од 28.03.2000, издата 
од Комесаријата за избеглице у Београду. 11-006798-2022

Николић Жељко, Пожаревац, уверење о положеном струч-
ном испиту издато од Савеза инжењера и техничара Србије у 
Београду. 11-006799-2022

Стеванчевић Горан, Пожаревац, уверење о положеном 
стручном испиту издато од Савеза инжењера и техничара Србије 
у Београду. 11-006800-2022

Sirius Frigo d.o.o., Београд, извод из лиценце ЛПМЛ-
92/2018-8 за возило NI270GU, издат од Министарства грађеви-
нарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006801-2022

Sirius Frigo d.o.o., Београд, извод из лиценце ЛТДМ-
809/2018-14 за возило BG2145BP, издат од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006802-2022

Sirius Frigo d.o.o., Београд, извод из лиценце ЛТДМ-
809/2018-17 за возило BG2467RH, издат од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006803-2022

A.T.E.E. Šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
превоз RUS b-1307552, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-006804-2022

A.T.E.E. Šped d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
превоз RUS b-1307553, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-006805-2022

Res Rota d.o.o., Београд, потврда о испитивању возила на 
метан бр. 8052-22К штампанa на обрасцу бр. 017410, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-006806-2022

Стојановић Саша, Варварин, уверење о испитивању возила 
бр. 100576-16П, одштампано на обрасцу бр. 281973, издато од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-006807-2022

NIZ Fenix d.o.o., Горњи Милановац, дозвола за међународ-
ни јавни транспорт Pl bt бр. 8423476, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфрастурктуре. 11-006808-2022

Stanić Performance d.o.o., Београд, потврда о исправности 
уређаја и опреме за погон возила на ТНГ бр. 026726-21, серијски 
број обрасца 0601671, издата од Агенције за безбедност саобра-
ћаја. 11-006809-2022

Анђеловић Слађан, Врање, квалификациона картица воза-
ча SRB125572, издата од Агенције за безбдност саобраћаја.. 

11-006810-2022
Мишкељин Далибор, Алексинац, картица возача бр. 

SRB0000081949000, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 
11-006811-2022

Митровић Милош, Чачак, уверење о испитивању возила 
које се увози као употребљавано бр. 035630-22 П, одштампано 
на обрасцу серијског броја 1359811, издато од АМСС  – ЦМВ. 

11-006812-2022
Јановић Милорад, Крагујевац, такси дозвола возила бр. 

3790, идата од Градске управе града Крагујевца. 11-006813-2022
Миладиновић Зоран, Пожаревац, уверење о положеном 

стучном испиту издато од Савеза инжењера и техничара Србије. 
11-006814-2022

„Sun Тravel” d.o.o., Gornji Milanovac, Горњи Милановац, 
извод лиценце за домаћи и међународни линијски и ванлинијски 
превоз путника, бр. ЛПМЛ-582/2020-5, од 18.03.2020. за аутобус 
регистарских ознака GM 035-GU, издат од Министарства грађе-
винарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006815-2022

Никовић Радојка, Ужице, потврда о исправности уређаја и 
опреме за погон возила на ТНГ број 015899-18, одштампана на 
обрасцу број 0417726, издата од Агенције за безбедност саобра-
ћаја. 11-006816-2022

Vladex d.o.o., Трстеник, уверење о испитивању возила које 
се преправља бр. 008817-22, издато од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-006817-2022

Жепша Саша, Костолац, уверење о положеном стручном ис-
питу издато од Савеза инжењера и техничара Србије у Београду. 

11-006818-2022
Јаковљевић Лука, Трстеник, меморијска картица дигитал-

ног тахографа за возача бр. 00007004600 издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-006819-2022

Анђелковић Бојан, Крагујевац, картица возача бр. SRB 
0000031025001, 000036957, издата од Агенције за безбедност 
саобраћаја. 11-006820-2022

Јањић Зоран, Бујановац, уверење о испитивању возила 
 – контролисању возила које се увози као употребљавано бр. 
013870-20П на обрасцу бр. 1042713, издато од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-006821-2022

RGV Termo Group d.o.o., Нови Пазар, међународна дозвола 
за превоз терета TR-bt бр. 794149 за 2022, издата од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006822-2022

Херцег Иван, Плавна, квалификациона картица за профе-
сионалне возаче бр. АБС 160855, SRB 157943, издата од Агенци-
је за безбедност саобраћаја. 11-006823-2022

Veos taxi d.o.o., Нови Сад, такси легитимација бр. 4220 са 
кровном ознаком 1030, издата на име Вујков Славко, издата од 
Градске управе за саобраћај и путеве града Новог Сада. 

11-006824-2022
Младеновић Марко, Смедерево, лиценца за инструктора во-

жње АБС 008577, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 
11-006825-2022

Чукљевић Драган, Београд, легитимација расељених лица 
са Косова бр. 71099/03/1321, издата од Комесаријата за избегли-
це Републике Србије. 11-006826-2022

Јанковић Душан, Рума, квалификациона картица возача 
издата од „Дунав осигурања” а.д.о. 11-006827-2022

Мијаиловић Милан, Крагујевац, уверење о контролисању 
возила из увоза бр. 087064-22П, серијски број 1433840, издато 
од Агенције за безбедност саобраћаја. 11-006828-2022

Pura Komerc d.o.o., Бегаљица, уверење о испитивању вози-
ла бр. 154419-20, сер. бр. обр. 1063993/1, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-006830-2022

Маркез Горан, Нови Сад, меморијска картица дигиталног 
тахографа бр. SRB0000005527003, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-006831-2022

Брезовац Владимир, Нови Сад, меморијска картица диги-
талног тахографа бр. SRB000000428, издата од Агенције за бе-
збедност саобраћаја. 11-006832-2022

Preduzece za proizvodnju promet i usluge „Agroprodukt” 
d.o.o.  – Bumbarevo Brdo, Кнић, извод лиценце за превоз терета 
у домаћем и међународном друмском саобраћају бр. ЛТДМ-
772/2018-18 за теретно возило KG 2240I, издат од Министарства 
грађевинарства, саобраћаја и инфрастуктуре. 11-006833-2022

„Бродомонт Пан” д.о.о. Београд, Београд –Звездара, књига 
попис посаде за брод EVROPA 1, издата од Лучке капетаније 
Панчево. 11-006834-2022

„Бродомонт Пан” д.о.о. Београд, Београд –Звездара, књига 
бродски дневник за брод EVROPA 1, издата од Лучке капетаније 
Панчево. 11-006835-2022

„Бродомонт Пан” д.о.о. Београд, Београд –Звездара, књига 
бродско сведочанство за брод EVROPA 1, издата од Лучке капе-
таније Панчево. 11-006836-2022

Дом здравља „Др Сава Станојевић”, Трстеник, уверење о 
испитивању возила које се преправља бр. 017202-20, издато од 
West Beocar Beograd. 11-006837-2022

Миљковић Бобан, Ниш, меморијска картица дигиталног 
тахографа бр. SRB0000077614001, издата од Агенције за безбед-
ност саобраћаја. 11-006838-2022

Бубњевић Радимир, Чуруг, квалификациона картица за 
професионалне возаче бр. АБС 091641, СРБ 091051, издата од 
Агенције за безбедност саобраћаја. 11-006839-2022

Минић Милован, Рашка, картица за професионалног во-
зача теретног програма бр. ABS 074809, издата од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-006840-2022

Михић Милован, Рашка, сертификат за професионалног 
возача теретног програма бр. ABS 073978, издат од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-006841-2022

Миленковић Драгица, Приштина, легитимација расељеног 
лица бр. 70688/02/01688, издата од Комесаријата за избеглице 
Републике Србије. 11-006842-2022

Димић Снежана, Крушевац, легитимација интерно расеље-
ног лица бр. 70670-02-00902, издата 22.03.2000. године у Кру-
шевцу. 11-006843-2022

Tined Transport d.o.o., Обреновац, дозвола за међународни 
транспорт бр. E-b 815634, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006844-2022

Клуб за рекреацију, спорт и наутику Савска оаза, Београд, 
пловидбена дозвола БГ-П-293А заводни бр. 342-24-293/08-02, 
издата од Лучке капетаније Београд. 11-006845-2022

Pro transport d.o.o., Нови Пазар, дозвола за међународни 
транспорт RUS b-746687, издата од Министарства грађевинар-
ства, саобраћаја и инфраструктуре. 11-006846-2022

Crassula d.o.o., Београд, дозвола за међународни транспорт 
GR b-1781, издата од Министарства грађевинарства, саобраћаја 
и инфраструктуре. 11-006847-2022

Via lo trans d.o.o., Лозница, дозвола за међународни транс-
порт RUS b-747364, издата од Министарства грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре. 11-006848-2022

Јаковљевић Милинко, Београд, сертификат о стручној ком-
петентности  – превоз путника у националном и међународном 
друмском саобраћају, издат од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-006849-2022
Јоксовић Ивачковић Зорица, Београд –Земун, књижица/

картица старе девизне штедње бр. 105847000009773497, издата 
од AIK bankе a.d. Beograd. 11-006850-2022

Јововић Филип, Јагодина, тахографска картица возача бр. 
SRB0000042408001, издата од Агенције за безбедност саобраћаја. 

11-006851-2022
Стојановић Саша, Врање, уверење о испитивању половног 

возила бр. 97014-22 на обрасцу 1454065, издато од Агенције за 
безбедност саобраћаја. 11-006852-2022

Младеновић Маја, Младеновац, идентификациона картица 
бр. 000187292, издата од ВМА у Београду. 11-006853-2022

Селимовић Адмир, Нови Пазар, тахографска картица воза-
ча бр. SRB0000097H9Y000, издата од Дунав осигурања. 

11-006854-2022
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евиденционом рачуну средстава буџета у свакој години износи 
нула. По извршеним трансакцијама плаћања у току године на еви-
денционом рачуну извора 01  – Општи приходи и примања буџета 
исказује се негативан салдо.

За евидентирање прихода, примања, расхода и издатака из 
осталих извора финансирања корисник може да има више евиден-
ционих рачуна. Ове рачуне отвара Управа за трезор на захтев кори-
сника у складу са Прилогом 6  – Процедура за евиденционе рачуне, 
који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

На евиденционим рачунима осталих извора финансирања 
евидентирају се:

 – остварени приходи и примања корисника;
 – извршене трансакције плаћања од стране корисника;
 – рефундације расхода.
Услов за евидентирање прихода на евиденционим рачунима 

осталих извора финансирања је отворена апропријација прихода. 
Услов за извршење расхода из осталих извора финансирања је 
остварен приход и отворена апропријација расхода. 

У току године може се извршити прерасподела средстава у 
оквиру истог извора финансирања на друге евиденционе рачуне. 

Захтев за прерасподелу стања евиденционих рачуна користи 
се за пренос средстава са једног на други евиденциони рачун изво-
ра 03  – Социјални доприноси, 10  – Примања од домаћих задужива-
ња, 11  – Примања од иностраних задуживања, 13  – Нераспоређени 
вишак прихода и примања из ранијих година, 14  – Неутрошена 
средства од приватизације из ранијих година, 15  – Неутрошена 
средства донација, помоћи и трансфера из ранијих година и 17  – 
Неутрошена средства трансфера од других нивоа власти. 

Управа за трезор врши одобравање захтева за прерасподелу 
стања евиденционих рачуна достављених у писаној форми на Об-
расцу 6.1  – Захтев за прерасподелу стања евиденционих рачуна, 
који јe одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део. 

По извршеним трансакцијама плаћања у току године на еви-
денционим рачунима осталих извора финансирања салдо не може 
да буде негативан. Ови рачуни могу да имају почетно стање које 
проистиче из неутрошених средстава претходне године. 

Отварање евиденционих рачуна, прерасподела стања и пре-
нос средстава из претходне године врши се у складу са Прилогом 
6  – Процедура за евиденционе рачуне.

Члан 8.
Управа за трезор обезбеђује корисницима електронским пу-

тем изводе евиденционих рачуна сваког радног дана за извршене 
трансакције по рачуну претходног радног дана.

Члан 9.
Подрачун за готовинске исплате отвара се у Управи за трезор 

на основу налога за отварање порачуна који издаје министар на-
длежан за послове финансија, односно лице које он овласти.

Подрачун за готовинске исплате отвара се кориснику из става 
1. овог члана, у оквиру групе подрачуна 806  – Подрачуни прене-
тих средстава за готовинске исплате. Исплата готовине са подра-
чуна за готовинске исплате из става 1. овог члана, врши се преко 
организационих јединица Управе за трезор.

Подрачуни за готовинске исплате за директне кориснике бу-
џетских средстава Републике Србије отварају се по захтеву кори-
сника, а на основу налога за отварање подрачуна у Управи за тре-
зор  – Централи. Директни корисник буџетских средстава уз захтев 
доставља и списак лица овлашћених за преузимање готовине.

Исплата готовине директном кориснику буџетских средстава 
Републике Србије врши се искључиво лицима овлашћеним за пре-
узимање готовине наведеним у списку из става 3. овог члана, на 
основу налога за исплату, који се електронски испоставља и ове-
рава у надлежној организационој јединици Управе за трезор.

Подрачуни за готовинске исплате за индиректне кориснике 
буџетских средстава Републике Србије отварају се у организаци-
оној јединици Управе за трезор према седишту тог корисника по 
захтеву корисника, а на основу налога за отварање подрачуна.

Индиректни корисник буџетских средстава Републике Срби-
је доставља налог за подизање готовине који потписује лице наве-
дено у картону депонованих потписа. Исплата готовине врши се 
искључиво лицу овлашћеном за преузимање готовине, наведеном 
у овлашћењу које издаје овлашћено лице индиректног корисника 
буџетских срестава.

По захтеву корисника, средства са подрачуна извршења буџе-
та Републике Србије, преносе се на подрачуне за готовину.

Овлашћено лице корисника може извршити подизање гото-
вине у року од пет радних дана. Уколико се средства не подигну у 
наведеном року, надлежна организациона јединица Управе за тре-
зор врши повраћај неисплаћеног износа средстава са подрачуна 
за готовину корисника, на подрачун извршења буџета Републике 
Србије.

Изузетно од става 8. овог члана, на посебно образложени за-
хтев корисника, Управа за трезор може одобрити стално држање 
одређеног износа на подрачуну за готовину, односно у благајни 
корисника, за специјалне намене, до висине средстава коју својим 
актом, уз сагласност Управе за трезор, утврди корисник.

Накнада за промет остварен на подрачуну за готовину напла-
ћује се на терет подрачуна извршења буџета Републике Србије.

IV. АПРОПРИЈАЦИЈЕ

Члан 10.
У систему за припрему, извршење, рачуноводство и извешта-

вање врши се учитавање апропријација утврђених законом о буџету 
Републике Србије, измена и допуна закона о буџету Републике Ср-
бије, актом о привременом финансирању Републике Србије, као и 
евидентирање промена на апропријацијама током буџетске године.

Поступци који се односе на евидентирање и промене апро-
пријација садржани су у Прилогу 1  – Процедура за евидентирање 
и промену апропријација, који је одштампан уз овај правилник и 
чини његов саставни део.

Члан 11.
Након доношења закона о буџету Републике Србије, измена и 

допуна закона о буџету Републике Србије, односно акта о привре-
меном финансирању Републике Србије, Министарство финансија 
учитава и верификује утврђене апропријације.

У року од 30 дана од дана ступања на снагу закона о буџе-
ту Републике Србије, односно акта о привременом финансирању 
Републике Србије, директни корисници буџетских средстава који 
су, у буџетском смислу, одговорни за индиректне кориснике буџет-
ских средстава, врше расподелу средстава индиректним корисни-
цима у оквиру својих одобрених апропријација и о томе обавешта-
вају сваког индиректног корисника.

Члан 12.
Промене у апропријацијама могу се извршити у следећим 

случајевима: 
 – измена и допуна закона о буџету Републике Србије; 
 – измена и допуна акта о привременом финансирању Репу-

блике Србије;
 – коришћења средстава буџетске резерве;
 – преусмеравања апропријација одобрених директном кори-

снику у износу до 10% вредности апропријације за расход и изда-
так чији се износ умањује;

 – остварења прихода из других извора финансирања изузев 
извора 01  – Општи приходи и примања буџета;

 – преноса апропријација чији се износ не може искористити 
у текућу буџетску резерву;

 – принудне наплате.

Члан 13.
Захтев за промену апропријације подноси корисник, који 

обавезно садржи следеће елементе:
 – број захтева;
 – тип захтева;
 – датум креирања;
 – датум промене;
 – опис;
 – основ промене;
 – износ у корист, износ на терет.

V. ПЛАНИРАЊЕ ЛИКВИДНОСТИ БУЏЕТА

Члан 14.
Управа за трезор планира буџетску ликвидност готовинских 

токова буџета за буџетску годину на основу планова извршења бу-
џета које припрема корисник.
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План извршења буџета садржи планиране приходе и прима-
ња, расходе и издатке на трећем нивоу економске класификације, 
распоређене на месечном нивоу, до краја буџетске године, за све 
изворе финансирања.

Након доношења закона о буџету Републике Србије, односно 
акта о привременом финансирању Републике Србије и евиденти-
рања апропријација у систему за припрему, извршење, рачуно-
водство и извештавање, Управа за трезор додељује корисницима 
квоте за јануар.

Корисник доставља план извршења буџета након додељених 
јануарских квота, кроз систем за припрему, извршење, рачуновод-
ство и извештавање сваког месеца, најкасније до петог у месецу. 
Директним буџетским корисницима који имају индиректне буџет-
ске кориснике укључене у систем извршења буџета рок за унос 
планова продужава се за два радна дана ради провере и корекције 
планова индиректних буџетских корисника.

Корисник може кориговати раније достављене планове извр-
шења буџета за наредне месеце.

Уколико је пети у месецу нерадни дан, корисник је дужан да 
план извршења буџета достави најкасније наредног радног дана.

Изузетно од става 4. овог члана, Управа за трезор може за-
хтевати од корисника да сачине и доставе планове извршења буџе-
та, са садржајем и у роковима утврђеним посебним обавештењем 
Управе за трезор.

У случају доношења измена и допуна закона о буџету Репу-
блике Србије, врши се усклађивање плана извршења буџета према 
посебном обавештењу које доставља Управа за трезор.

Члан 15.
Управа за трезор утврђује квоте најкасније до 15. у месецу 

за наредни месец. Квоте се утврђују на месечном нивоу до краја 
буџетске године на трећем нивоу економске класификације.

Ограничење потрошње апропријација односи се само на 
извор финансирања 01  – Општи приходи и примања буџета.

Корисник може да врши плаћања до висине расхода и издата-
ка који су утврђени квотама за одређени временски период.

Члан 16.
Захтеве за промену квота корисници достављају кроз систем 

за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање. Садржај и 
процедуре за подношење захтева за промену квота дати су у При-
логу 2  – Процедура за евидентирање и промену квота, који је од-
штампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Уз захтев за промену квота корисник доставља кроз систем 
за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање образложе-
ње у коме наводи разлог промене, позив на пропис и документаци-
ју на основу којих се та промена квота захтева.

Приликом одлучивања о захтеву за промену квота Управа за 
трезор се руководи пројекцијом прихода и примања буџета, извр-
шењем буџета корисника из претходног периода, као и доставље-
ним образложењем из става 2. овог члана. 

Изузетно од става 2. овог члана, захтеви за промену квота, 
који се односе на економске класификације наведене у члану 21. 
став 3. овог правилника, одобравају се без разматрања.

Захтеве за промену квота индиректних буџетских корисника 
одобрава надлежни директни буџетски корисник.

Изузетно од става 3. овог члана, о захтевима за промену кво-
те који настају као последица промене, преусмеравања или кре-
ирања апропријације по одлуци Владе или министра надлежног 
за послове финансија, поступаће се у складу са донетом одлуком.

Члан 17.
Евиденција квота садржи преглед одобрених квота и њихо-

вих промена. Захтев за промену квоте подноси корисник и обаве-
зно садржи следеће елементе:

 – број захтева;
 – тип захтева;
 – период квоте;
 – датум креирања;
 – датум примене;
 – опис;
 – разлог промене;
 – укупан износ умањења/увећања.

VI. УПРАВЉАЊЕ ПРЕУЗЕТИМ ОБАВЕЗАМА И 
ПЛАЋАЊИМА

Члан 18.
Након потписивања уговора или другог правног акта којим 

се преузима обавеза, корисник буџетских средстава у систем за 
припрему, извршење, рачуноводство и извештавање уноси преу-
зету обавезу, са подацима о износима и роковима за плаћање пре-
узете обавезе.

Датум уноса преузете обавезе, као и датум промене преузете 
обавезе која се односи на износе и рокове плаћања, не може бити 
дужи од три радна дана од датума уговора или другог правног акта 
којим се преузима обавеза, односно којим се врши промена преу-
зете обавезе која се односи на износе и рокове плаћања.

Обавезе које преузима корисник морају бити у складу са ра-
сположивим апропријацијама.

Поступци који се односе на креирање и промене преузетих 
обавеза садржани су у Прилогу 3  – Процедура за евидентирање и 
промену преузетих обавеза и плаћања, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део.

Члан 19.
У систему за припрему, извршење, рачуноводство и извешта-

вање корисник креира захтев за преузимање обавезе.
Да би се креирао захтев за преузимање обавезе из става 1. 

овог члана, неопходно је да прималац средстава буде евидентиран 
у списку рачуна правних или физичких лица.

Захтев за преузимање обавезе обавезно садржи следеће еле-
менте:

 – тип захтева;
 – назив примаоца средстава;
 – рачун примаоца средстава;
 – број, датум и врсту рачуноводствено-финансијског доку-

мента;
 – датум доспећа;
 – износ преузете обавезе.
Након креирања преузете обавезе, у систему за припрему, из-

вршење, рачуноводство и извештавање резервише се потребан из-
нос средстава на апропријацији и квоти, при чему се истовремено 
смањује и износ расположиве апропријације и квоте.

Захтев за преузимање обавезе у систему за припрему, изврше-
ње, рачуноводство и извештавање може се мењати или отказати.

У случају да за извршење одређеног плаћања није постојао 
правни основ, корисник је обавезан да одмах изврши повраћај 
средстава у буџет Републике Србије.

Члан 20.
Плаћање, у смислу овог правилника, представља реализацију 

налога за плаћање на основу унетог захтева за преузимање обавезе 
и захтева за плаћање у систем за припрему, извршење, рачуновод-
ство и извештавање.

Корисник који одређени расход и издатак извршава из сред-
става буџета и из других прихода и примања, обавезан је да изми-
рење тог расхода и издатка прво врши из прихода и примања из 
тих других изворa.

Извршена плаћања по основу расхода и издатака смањују 
салдо на подрачуну извршења буџета Републике Србије.

Члан 21.
Корисник уноси захтев за плаћање који је у складу са већ уне-

тим захтевом за преузимање обавезе, најкасније пет радних дана 
пре очекиваног датума плаћања, за све захтеве веће од 100.000,00 
динара.

Захтеви за плаћање у вредности до 100.000,00 динара мора-
ју бити унети најкасније један радни дан пре очекиваног датума 
плаћања.

Корисник уноси захтев за преузимање обавезе и захтев за 
плаћање са роком доспећа који је краћи од пет радних дана од да-
тума креирања захтева, за следеће економске класификације:

 – расходи по основу отплате јавног дуга Републике Србије 
(категорије 44 и 61);

 – расходи за запослене (категорија 41); 
 – трошкови путовања (група 422);
 – текуће дотације организацијама за обавезно социјално оси-

гурање (група 464);
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 – текући трансфери осталим нивоима власти (група 463);
 – накнаде за социјалну заштиту из буџета (група 472);
 – порези, обавезне таксе, казне, пенали (група 482);
 – плаћања на основу принудне наплате (групе 483 и 485);
 – сва плаћања у корист рачуна Народне банке Србије  – 880.
Изузетно од ст. 1. и 2. овог члана, захтев за преузимање оба-

везе и захтев за плаћање који проистичу из промене, преусмера-
вања или креирања апропријације по одлуци Владе или министра 
финансија, могу се унети и у краћем року. 

Налози за плаћање који проистичу из захтева за плаћање из 
става 4. овог члана извршиће се у складу са донетом одлуком.

Поступци који се односе на креирање и промене захтева за 
плаћање садржани су у Прилогу 3  – Процедура за евидентирање и 
промену преузетих обавеза и плаћања.

Члан 22.
Корисник може поднети захтев за унос захтева за преузима-

ње обавеза и плаћања у систем за припрему, извршење, рачуно-
водство и извештавање изузетно од члана 21. овог правилника.

Директни буџетски корисник захтев из става 1. овог члана 
доставља Управи за трезор на реализацију.

Захтев из става 1. овог члана индиректни буџетски корисник 
подноси свом надређеном директном буџетском кориснику који 
по разматрању и одлучивању захтев доставља Управи за трезор на 
реализацију. 

Захтев за унос захтева за преузимање обавеза и плаћања у 
систем за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање из-
узетно од члана 21. овог правилника доставља се на Обрасцу 3.1 
 – Захтев за унос захтева за преузимање обавеза и плаћања у систем 
за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање изузетно од 
члана 21. Правилника о систему извршења буџета Републике Срби-
је, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 23.
Захтев за плаћање обавезно садржи следеће елементе:
 – јединствени број захтева за плаћање;
 – датум креирања захтева;
 – укупан износ средстава;
 – очекивани датум плаћања;
 – елементе налога за пренос (рачун одобрења, модел и позив 

на број одобрења, шифру плаћања и сврху плаћања).
Корисник може отказати захтев за плаћање до момента слања 

налога за плаћање у платни промет, при чему се обавезно уноси 
разлог отказивања.

Члан 24.
Управа за трезор у систему за припрему, извршење, рачу-

новодство и извештавање врши контролу исправности захтева за 
плаћање. Захтеви за плаћање који нису у складу са инструкцијом 
за плаћање обавеза регистрованих у Централном регистру факту-
ра биће одбијени у платном промету.

У случају да налог за плаћање буде одбијен у платном проме-
ту, корисник отказује или мења постојећи захтев за плаћање.

Уколико отказује захтев за плаћање и захтев за преузимање 
обавезе, креира нове захтеве у складу са овим правилником.

Члан 25.
У случају плаћања девизних обавеза корисника према ино-

странству, односно обавеза у ефективном страном новцу, односно 
када треба извршити девизно плаћање у земљи по основу програ-
ма и пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европ-
ске уније, за које се девизна средства, односно ефективни страни 
новац обезбеђују из динарских средстава куповином код Народне 
банке Србије, захтев за преузимање обавезе, као и захтев за пла-
ћање у динарској противвредности корисник уноси у систем за 
припрему, извршење, рачуноводство и извештавање на дан очеки-
ваног плаћања Народној банци Србије, до 13 часова. 

Када треба извршити плаћање у динарима по основу програ-
ма и пројеката који се финансирају из финансијске помоћи Европ-
ске уније, корисник уноси захтев за преузимање обавезе у систем 
за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање на дан оче-
киваног плаћања.

Налог за плаћање обавезе који проистиче из захтева за пла-
ћање поднетог у складу са ст. 1. и 2. овог члана, извршава се истог 

дана када је захтев за плаћање унет у систем за припрему, изврше-
ње, рачуноводство и извештавање.

Члан 26.
Приликом исплате примања запослених, корисник који само-

стално врши обрачун примања, доставља податке на учитавање и 
оверену рекапитулацију обрачунатих примања Управи за трезор.

У случају када Управа за трезор врши централизован обра-
чун примања запослених, доставља кориснику рекапитулацију об-
рачунатих примања на оверу.

На основу оверене рекапитулације из става 2. овог члана, 
Управа за трезор врши исплату примања.

Члан 27.
Налоге принудне наплате извршава Управа за трезор.
Принудна наплата, која се односи на директног корисника 

буџетских средстава, може се спровести до 50% укупног обима 
средстава која су му опредељена, на терет његових апропријаци-
ја, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода 
(економске класификације 483000  – Новчане казне и пенали по 
решењу судова или 485000  – Накнада штете за повреде или штету 
нанету од стране државних органа), чије се извршење обавља сук-
цесивно према утврђеним квотама.

Код директног корисника буџетских средстава код кога је из-
вршењем налога из принудне наплате искоришћена укупна апро-
пријација намењена за извршење принудне наплате, умањује се 
друга апропријација за износ за који треба извршити принудну 
наплату, а повећава се апропријацијa која је намењена за ову вр-
сту расхода (економска класификација 483000 или 485000), осим 
апропријација изузетих у члану 56а став 9. Закона о буџетском си-
стему.

Износ за који се врши преусмеравање апропријација из става 
3. овог члана, сагласно члану 56а став 3. Закона о буџетском систе-
му, није ограничен у износу до 10%.

На начин из става 3. овог члана Управа за трезор поступа и у 
случају када је укупна годишња апропријација за извршење при-
нудне наплате опредељена директном кориснику буџетских сред-
става искоришћена, а тај корисник достави Управи за трезор пре-
длог износа штете који је потребно платити по основу закљученог 
вансудског поравнања или извршног решења.

По извршеном преусмеравању апропријација Управа за тре-
зор врши и преусмеравање квота, ради извршења налога принудне 
наплате.

Преусмеравање апропријација из овог члана врши се по про-
цедури датој у Прилогу 1  – Процедура за евидентирање и промену 
апропријација.

Члан 28.
Принудна наплата, која се односи на индиректног корисника 

буџетских средстава који плаћање врше преко система за припре-
му, извршење, рачуноводство и извештавање, може се спровести 
до 50% укупног обима средстава која су опредељена на терет 
апропријација у оквиру главе у буџету Републике Србије која се 
односи на ту врсту индиректних корисника буџетских средста-
ва, а преко апропријације која је намењена за ову врсту расхода 
(економска класификација 483000  – Новчане казне и пенали по 
решењу судова или 485000  – Накнада штете за повреде или ште-
ту нанету од стране државних органа), тог индиректног корисника 
буџетских средстава.

По добијању налога принудне наплате, ако индиректни кори-
сник буџетских средстава нема довољно средстава на економским 
класификацијама 483000 или 485000, Управа за трезор обуставља 
извршавање плаћања са свих апропријација индиректног корисни-
ка буџетских средстава, осим са апропријација изузетих од при-
нудне наплате чланом 56а став 9. Закона о буџетском систему.

Директни корисник буџетских средстава надлежан за ин-
директног корисника буџетских средстава из става 2. овог члана 
истог дана, а најкасније првог наредног радног дана од дана обу-
ставе извршавања плаћања са свих апропријација индиректног ко-
рисника буџетских средстава умањује апропријацију намењену за 
ову врсту расхода (економска класификација 483000 или 485000) у 
оквиру главе у буџету Републике Србије која се односи на ту вр-
сту индиректних корисника буџетских средстава, односно директ-
но са своје апропријације (економске класификације 483000 или 
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485000), а повећава апропријацију намењену за ову врсту расхода 
(економска класификација 483000 или 485000) конкретног инди-
ректног корисника буџетских средстава на чији терет се извршава 
принудна наплата.

Ако нема довољно средстава на наведеним апропријацијама 
из става 3. овог члана у оквиру главе у буџету Републике Срби-
је која се односи на ту врсту индиректних корисника буџетских 
средстава, директни корисник буџетских средстава надлежан за 
индиректног корисника буџетских средстава из става 2. овог чла-
на истог дана, а најкасније наредног радног дана од дана пријема 
обавештења Управе за трезор, умањује другу апропријацију, која 
није изузета од принудне наплате, за износ за који треба извршити 
принудну наплату, у оквиру главе у буџету Републике Србије која 
се односи на ту врсту индиректних корисника буџетских средста-
ва, а повећава апропријацију намењену за исту врсту расхода ин-
директног корисника буџетских средстава на чији терет се извр-
шава принудна наплата.

Управа за трезор извршава преусмеравање потребног износа 
средстава ради извршења налога принудне наплате са располо-
живих апропријација конкретног индиректног корисника буџет-
ских средстава, приоритетно са оних апропријација на којима има 
довољно средстава за извршење налога за принудну наплату, на 
апропријације за извршење принудне наплате (економска класи-
фикација 483000 или 485000).

Преусмеравање апропријација из овог члана врши се по про-
цедури датој у Прилогу 1  – Процедура за евидентирање и промену 
апропријација.

Управа за трезор поступа и по одредбама члана 27. ст. 2, 4, 6. 
и 7. овог правилника за индиректног корисника буџетских сред-
става из става 1. овог члана.

Члан 29.
Идентификационе податке за плаћање (назив, односно име и 

презиме, aдреса, број извршног решења, број текућег рачуна по-
вериоца и др.), по основу налога за принудну наплату, обезбеђује 
Народна банка Србије кроз налоге за плаћање које формира и про-
слеђује Управи за трезор електронским путем.

Идентификациони подаци из става 1. овог члана омогућавају 
да се у систему за припрему, извршење, рачуноводство и извешта-
вање сравњивање ставки принудне наплате изврши аутоматски.

У случају када Народна банка Србије не може да идентифи-
кује корисника на кога се принудна наплата односи (у решењу је 
као дужник наведена Република Србија), такве исплате се евиден-
тирају на терет апропријација Министарства финансија.

VII. ЕВИДЕНТИРАЊЕ ПРИХОДА И РАСХОДА

Члан 30.
Управа за трезор за кориснике који остварују приходе и при-

мања из других извора финансирања, осим извора 01  – Општи 
приходи и примања буџета, прописује посебне евиденционе по-
драчуне групе 845  – Евиденциони рачуни јавних прихода органа и 
других корисника који су укључени у консолидовани рачун трезо-
ра. Структура евиденционих подрачуна и позива на број одобрења 
прописана је правилником којим се уређују услови и начин вође-
ња рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих 
рачуна. 

У систему за припрему, извршење, рачуноводство и извешта-
вање остварени приходи и примања за остале изворе финансирања 
евидентирају се на одговарајућем евиденционом рачуну корисника.

Члан 31.
Извршене уплате прихода и примања које немају све потреб-

не елементе у налозима за плаћање и систем за припрему, изврше-
ње, рачуноводство и извештавање не може да их препозна евиден-
тирају се као „непрепознате ставке”  – уплате.

У случају када се сравњењем извода може утврдити на које 
кориснике се „непрепознате ставке”  – уплате односе, Управа за 
трезор такве уплате кроз систем додељује корисницима на увид 
и решавање.

Корисник који утврди да се „непрепознате ставке”  – уплате 
не односе на њега кроз систем за припрему, извршење, рачуновод-
ство и извештавање одбијa додељену уплату.

У случају када се не може утврдити на које кориснике се од-
носе „непрепознате ставке”  – уплате, систем за припрему, извр-
шење, рачуноводство и извештавање омогућава преглед „непрепо-
знатих ставки”  – уплатa свим корисницима у систему.

Корисник који утврди да се „непрепознате ставке”  – уплате 
из става 4. овог члана односе на њега, кроз систем за припрему, 
извршење, рачуноводство и извештавање обавештава Управу за 
трезор. По добијању обавештења, Управа за трезор системски до-
дељује кориснику „непрепознате ставке”  – уплате.

Корисник из става 5. овог члана дужан је да одмах, а најка-
сније у року од пет радних дана, изврши сравњење „непрепозна-
тих ставки”  – уплата у систему за припрему, извршење, рачуно-
водство и извештавање.

Уколико корисник не поступи у складу са ставом 6. овог чла-
на, радње из тог става ће предузети Управа за трезор. Такве уплате 
евидентирају се као приход буџета Републике Србије.

Члан 32.
Извршене исплате расхода и издатака које немају све потреб-

не елементе у налозима за плаћање аутоматски се у систему за 
припрему, извршење, рачуноводство и извештавање евидентирају 
као „непрепознате ставке”  – исплате.

У случају када се сравњењем извода може утврдити на које 
кориснике се „непрепознате ставке”  – исплате односе, Управа за 
трезор такве исплате кроз систем за припрему, извршење, рачу-
новодство и извештавање прослеђују на увид и решавање кори-
сницима. Систем за припрему, извршење, рачуноводство и изве-
штавање корисницима приказује листу „непрепознатих ставки” 
 – исплата. 

Корисник који утврди да се „непрепознате ставке”  – исплате 
из става 2. овог члана односе на њега, кроз систем за припрему, 
извршење, рачуноводство и извештавање обавештава Управу за 
трезор. По добијању обавештења, Управа за трезор системски до-
дељује кориснику „непрепознате ставке”  – исплате.

Корисник из става 3. овог члана дужан је да одмах, а најка-
сније у року од пет радних дана, изврши сравњење непрепознате 
ставке исплате у систему за припрему, извршење, рачуноводство и 
извештавање.

У случају када се не може утврдити на које кориснике се 
односе непрепознате ставке  – исплате, систем за припрему, извр-
шење, рачуноводство и извештавање омогућава да непрепознате 
ставке  – исплате буду доступне свим корисницима у систему. 

Када корисник утврди да се „непрепознате ставке”  – исплате 
односе на њега, кроз систем за припрему, извршење, рачуновод-
ство и извештавање обавештава Управу за трезор. По добијеном 
обавештењу, Управа за трезор системски додељује кориснику не-
препознате ставке  – исплате.

Уколико корисник не поступи у складу са ставом 4. овог 
члана у року од пет радних дана, радње из тог става ће спровести 
Управа за трезор.

У случају када се у систему за припрему, извршење, рачуно-
водство и извештавање не изврши аутоматско сравњивање став-
ки принудне наплате исплате се евидентирају као „непрепознате 
ставке”  – исплате, и сравњују се када се за то испуне услови.

Члан 33.
Прекњижавањем расхода и издатака могу се мењати: функ-

ционална, економска и подекономска класификација, извор фи-
нансирања, редни број евиденционог рачуна, програм, пројекат и 
износ.

Ради спровођења прекњижавања у систему за припрему, из-
вршење, рачуноводство и извештавање корисник креира захтев за 
прекњижавање који обавезно садржи следеће елементе:

 – број документа на основу кога је извршено плаћање;
 – назив и број рачуна примаоца средстава;
 – разлог прекњижавања;
 – укупан износ обавезе са захтеваним елементима класифи-

кације извршеног плаћања по преузетој обавези која се прекњи-
жава;

 – износ обавезе са захтеваним елементима класификације на 
коју се извршава прекњижавање.

Прекњижавање из овог члана врши се по процедури датој у 
Прилогу 4  – Процедура за прекњижавање расхода и издатака, који 
је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни део.
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Члан 34.

Финансијска служба корисника буџетских средстава је у 
обавези да чува извештаје о свим извршеним трансакцијама у си-
стему за припрему, извршење, рачуноводство и извештавање, са 
приложеном оригиналном документацијом која је коришћена за те 
трансакције.

Члан 35.
У случају када је уплата средстава погрешно извршена кори-

снику, уместо неком другом примаоцу, или је уплаћен већи износ 
средстава у односу на уговорени, решење у складу са Законом о 
буџетском систему доноси директни буџетски корисник за себе и 
своје индиректне буџетске кориснике, осим ако овласти своје ин-
директне буџетске косриснике да то сами раде.

Решење о повраћају односно прекњижавању више или погре-
шно уплаћених средстава потписује овлашћено службено лице које 
га доноси, односно руководилац органа, и исто се доставља надле-
жној организационој јединици Управе за трезор, на извршење. 

У случају грешке у платном промету, пружалац платних 
услуга који је начинио грешку подноси Управи за трезор захтев за 
повраћај погрешно дозначених средстава, у складу са чланом 56. 

Закона о платним услугама („Службени гласник РС”, бр. 139/14 и 
44/18) и чланом 30. Правилника о начину и поступку обављања 
платног промета у оквиру консолидованог рачуна трезора („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 96/17, 68/19, 91/20 и 132/21). 

VIII. ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 36.
Даном почетка примене овог правилника престаје да важи 

Правилник о систему извршења буџета Републике Србије („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 20/20, 151/20 и 129/22).

Члан 37.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а примењује 
се почев од 1. јануара 2023. године.

Број 401-00-2903/2022-001-011
У Београду, 30. децембра 2022. године

Министар,
Синиша Мали, с.р.
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5140
На основу члана 49. став 2. и члана 96. Закона о буџетском 

систему („Службени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 
93/12, 62/13, 63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 
103/15, 99/16, 113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21  – 
др. закон и 138/22),

Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника o условима и 
начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и 

распоред средстава са тих рачуна

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину вођења рачуна за упла-

ту јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна („Службени 
гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18 
 – др. пропис, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 151/20, 19/21 и 10/22), 
после члана 14. назив одељка 6. Уплата јавних прихода на евиден-
ционе рачуне и рачуне за обједињену наплату прихода за посебне 
намене мења се и гласи: „6. Уплата јавних прихода на eвиденцио-
нe рачунe јавних прихода и рачуне за обједињену наплату јавних 
прихода и других средстава за одређене намене на основу елек-
тронске пријаве”.

Члан 2.
У члану 15. став 1. речи: „евиденциони рачуни прихода орга-

на и других корисника јавних средстава који су укључени у систем 
консолидованог рачуна трезора” замењују се речима: „евиденци-
они рачуни јавних прихода органа и других корисника средстава 
који су укључени у КРТ”, а речи: „рачуни за обједињену наплату 
прихода за посебне намене” замењују се речима: „рачуни за об-
једињену наплату јавних прихода и других средстава за одређене 
намене на основу електронске пријаве”. 

Став 2. брише се.

Члан 3.
У члану 16. став 1. у уводној реченици речи: „евиденциони 

рачуни прихода органа и других корисника јавних средстава који 
су укључени у систем консолидованог рачуна трезора” замењују 
се речима: „евиденциони рачуни јавних прихода органа и других 
корисника средстава који су укључени у КРТ”.

Тачка 9) мења се и гласи:
„9) приходи, односно примања индиректних корисника бу-

џетских средстава који су укључени у систем извршења буџета 
Републике Србије;”.

Тач. 10) –16) бришу се.
Ст. 2. и 3. бришу се.

Члан 4.
У члану 17. речи: „рачуни за обједињену наплату прихода за 

посебне намене” замењују се речима: „рачуни за обједињену на-
плату јавних прихода и других средстава за одређене намене на 
основу електронске пријаве”.

Члан 5.
У члану 18. додају се ст. 15, 16. и 17, који гласе:
„Приходи установa ученичког стандарда уплаћују се на 

рачун број 840-31392845-57 или за електронско плаћање 840-
0000031392845-57.

Приходи установа студентског стандарда уплаћују се на 
рачун број 840-31393845-64 или за електронско плаћање 840-
0000031393845-64. 

Приходи Установе за новинско-издавачку делатност „Пано-
рама” уплаћују се на рачун број 840-31394845-71 или за електрон-
ско плаћање 840-0000031394845-71.”.

Члан 6.
У члану 19. став 2. речи: „Средства обједињене наплате за 

издавање регистрационе налепнице на овлашћеним техничким 
прегледима, као и таксе и накнаде које се плаћају у управним 
стварима из делокруга рада Министарства унутрашњих посло-
ва” замењују се речима: „Средства обједињене наплате за таксе и 

накнаде које се плаћају у управним стварима из делокруга рада 
Министарства унутрашњих послова”.

Члан 7.
Члан 23а мења се и гласи: 

„Члан 23а
„Структура елемента позив на број одобрења за уплату при-

хода, односно примања установа културе и устанoва социјалне за-
штите и структура елемента позив на број одобрења за уплату при-
хода завода за извршење кривичних санкција, установа за средње 
образовање, Завода за унапређивање образовања и васпитања, За-
вода за вредновање квалитета образовања и васпитања, Кримина-
листичко-полицијског универзитета, Антидопинг агенције, Завода 
за спорт и медицину спорта, Акредитационог тела Србије, Инсти-
тута за стандардизацију Србије, установа ученичког стандарда, 
установа студентског стандарда и Установе за новинско-издавачку 
делатност „Панорама”, састоји се из шест делова, и то:

1) двоцифрени контролни број по моделу 97;
2) петоцифрени јединствени број корисника јавних средстава 

(ЈБ КЈС);
3) двоцифрени број извора финансирања;
4) двоцифрени број подизвора финансирања;
5) шестоцифрени број прихода по економској класификацији;
6) двоцифрени број подекономске класификације.”.

Члан 8.
Чланови 23б и 23в бришу се.

Члан 9.
У члану 27. после става 4. додају се нови ст. 5, 6, 7. и 8, који 

гласе:
„Јавни приходи и примања, који се ради обезбеђивања посеб-

них евиденција уплаћују на рачуне из групе 845  – Евиденциони 
рачуни јавних прихода органа и других корисника средстава који 
су укључени у КРТ, преносе се на одговарајуће рачуне за уплату 
јавних прихода  – рачуни из групе 843, сваког радног дана.

Јавни приходи, који се ради обједињавања наплате прихода, 
уплаћују на рачуне из групе 848  – Рачуни за обједињену наплату 
јавних прихода и других средстава за одређене намене на основу 
електронске пријаве, преносе се на одговарајуће рачуне за уплату 
јавних прихода  – рачуни из групе 843, сваког радног дана.

Приходи од административних и судских такси у целости се 
распоређују на рачуне из групе 843  – Републичка административ-
на такса, односно Републичка судска такса, сваког радног дана.

Средства остварена од продаје капитала у поступку прива-
тизације и средства остварена од продаје акција Акционарског 
фонда, са рачуна из групе 845 распоређује Управа за трезор, по 
добијању обавештења од министарства надлежног за послове при-
вреде, на рачуне из групе 843.”.

У досадашњем ставу 5, који постаје став 9, речи: „евиденци-
они рачуни прихода органа и других корисника јавних средстава 
који су укључени у систем консолидованог рачуна трезора” за-
мењују се речима: „евиденциони рачуни јавних прихода органа и 
других корисника средстава који су укључени у КРТ”.

У досадашњем ставу 6, који постаје став 10, речи: „рачуни 
за обједињену наплату прихода за посебне намене”, замењују се 
речима: „рачуни за обједињену наплату јавних прихода и других 
средстава за одређене намене на основу електронске пријаве”.

Досадашњи ст. 7. и 8. постају ст. 11. и 12.

Члан 10.
У члану 28. став 3. после речи: „надлежни орган по чијем на-

логу је извршено плаћање” додају се запета и речи: „орган који 
прати наплату, односно орган на чији рачун из групе 845 је извр-
шена уплата,”.

Члан 11.
У Прилогу 1  – План рачуна за уплату јавних прихода, који 

је одштампан уз Правилник о условима и начину вођења рачу-
на за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачуна 
(„Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 
36/18, 44/18  – др. пропис, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 151/20, 19/21 
и 10/22) и чини његов саставни део, после редног броја 442 додаје 
се редни број 442а, који гласи:



30. децембар 2022. Број 144 107
„

442a 840 741526 843 42
Средства од давања на коришћење пољопривредног земљишта у државној својини у 
непољопривредне сврхе 53 1,1/г 1,2,4

„
После редног броја 547г додаје се редни број 547д, који гласи:

„
547д 840 742318 843 57 Приходи које остварује Српска академија наука и уметности 53 4 4

„
После редног броја 592 и поднаслова Приходи од пенала у корист нивоа територијалних аутономија додаје се редни број 592a, 

који гласи:
„

592a 840 743431 843 88 Приходи од пенала у корист нивоа територијалних аутономија 53 3 3

„
На редном броју 605a, у колони 5  – Опис, речи: „Новчана казна у фиксном износу на основу прекршајног налога по Закону о зашти-

ти података о личности” замењују се речима: „Новчана казна на основу прекршајног налога по Закону о заштити података о личности и 
Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја”. 

После редног броја 672 додају се ред. бр. 672а –672е, који гласе:
„

672а 840 781121 843 78 Трансфери из буџета Републике у корист Републичког фонда за здравствено осигурање 53 4 4/о

672б 840 781122 843 85
Трансфери из буџета Републике у корист Републичког фонда за ПИО за категорију 
осигураника запослених 53 4 4/о

672в 840 781123 843 92
Трансфери из буџета Републике у корист Републичког фонда за ПИО за категорију 
осигураника пољопривредника 53 4 4/о

672г 840 781124 843 02
Трансфери из буџета Републике у корист Републичког фонда за ПИО за категорију 
осигураника самосталних делатности 53 4 4/о

672д 840 781125 843 09

Трансфери из буџета Републике по основу доприноса за пензијско и инвалидско 
осигурање за поједине категорије осигураника из категорије осигураника запослених 
обезбеђен у буџету Републике 53 4 4/о

672ђ 840 781126 843 16 Трансфери из буџета Републике у корист Националне службе за запошљавање 53 4 4/о

672е 840 781127 843 23
Трансфери из буџета Републике у корист Фонда за социјално осигурање војних 
осигураника 53 4 4/о

„
После редног броја 962з додају се ред. бр. 962и –962к, који гласе:

„
962и 840 31392 845 57 Приходи установа ученичког стандарда 53
962ј 840 31393 845 64 Приходи установа студентског стандарда 53
962к 840 31394 845 71 Приходи Установе за новинско-издавачку делатност „Панорама” 53

„

Члан 12.
У Прилогу 3а  – Преглед рачуна за уплату јавних прихода код којих је омогућена уплата за старе шифре трезора које су престале да 

важе, који је одштампан уз Правилник о условима и начину вођења рачуна за уплату јавних прихода и распоред средстава са тих рачу-
на („Службени гласник РС”, бр. 16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 36/18, 44/18  – др. пропис, 104/18, 14/19, 33/19, 68/19, 151/20, 19/21 
и 10/22) и чини његов саставни део, редови са ред. бр. 1-33, 38, 39, 41. и 42. бришу се, а на ред. бр. 34. и 36, у колони 6  – Рок до ког ће 
рачуни бити активни за угашене шифре, датум: „31.12.2022.” замењује се датумом: „31.12.2023.”. 

Члан 13.
Овај правилник ступа на снагу 1. јануара 2023. године.

Број 110-00-15/22-001-005
У Београду, 29. децембра 2022. године

Министар,
Синиша Мали, с.р.

5141
На основу члана 29. став 4. Закона о буџетском систему („Слу-

жбени гласник РС”, бр. 54/09, 73/10, 101/10, 101/11, 93/12, 62/13, 
63/13  – исправка, 108/13, 142/14, 68/15  – др. закон, 103/15, 99/16, 
113/17, 95/18, 31/19, 72/19, 149/20, 118/21, 118/21  – др. закон и 138/22),

Министар финансија доноси

П РА В И Л Н И К
о измени и допунaмa Правилника о стандардном 

класификационом оквиру и Контном плану за буџетски 
систем

Члан 1.
У Правилнику о стандардном класификационом оквиру и 

Контном плану за буџетски систем („Службени гласник РС”, бр. 
16/16, 49/16, 107/16, 46/17, 114/17, 20/18, 36/18, 93/18, 104/18, 
14/19, 33/19, 68/19, 84/19, 151/20, 19/21, 66/21 и 130/21), у При-
логу 2  – Контни план, у класи 400000 – ТЕКУЋИ РАСХОДИ, 

категорија 470000 – СОЦИЈАЛНО ОСИГУРАЊЕ И СОЦИ-
ЈАЛНА ЗАШТИТА, после субаналитичког конта 472311  – Нак-
наде из буџета за децу и породицу додајe се субаналитички конто 
и опис тог конта који гласе:

„472312  – Накнаде из буџета за учешће у изградњи, односно 
куповини породично-стамбене зграде или стана по основу рођења 
детета”.

У класи 700000 – ТЕКУЋИ ПРИХОДИ, категорија 740000 – 
ДРУГИ ПРИХОДИ, после субаналитичког конта 741525  – Накна-
да за ловну карту додајe се субаналитички конто и опис тог конта 
који гласе:

„741526  – Средства од давања на коришћење пољопривред-
ног земљишта у државној својини у непољопривредне сврхе”.

После субаналитичког конта 742317  – Приходи које оствару-
ју индиректни корисници буџетских средстава Републике Србије 
додајe се субаналитички конто и опис тог конта који гласе:

„742318  – Приходи које остварује Српска академија наука и 
уметности”.
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Опис субаналитичког конта 743927  – Новчана казна у фик-
сном износу на основу прекршајног налога по Закону о заштити 
података о личности мења се и гласи: „Новчана казна на основу 
прекршајног налога по Закону о заштити података о личности и 
Закону о слободном приступу информацијама од јавног значаја”. 

Члан 2.
Одредбе члана 1. овог правилника у делу који се односи на 

измену и допуне у категорији 740000  – Други приходи, примењују 
се почев од 1. јануара 2023. године. 

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 110-00-14/2022-001-003
У Београду, 29. децембра 2022. године 

Министар,
Синиша Мали, с.р.

5142
На основу члана 20. став 3. Закона о подстицајима у пољо-

привреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 
142/14, 103/15 и 101/16), 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К

о измени Правилника о условима и начину 
остваривања права на подстицаје у сточарству за 

квалитетна приплодна грла

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања права на 

подстицаје у сточарству за квалитетна приплодна грла („Службе-
ни гласник РСˮ, бр. 26/17, 20/18, 34/18, 44/18  – др. закон, 104/18, 
24/21 и 139/22), у Правилнику о изменама Правилника о условима 
и начину остваривања права на подстицаје у сточарству за ква-
литетна приплодна грла („Службени гласник РСˮ, број 139/22), у 
члану 3. речи: ,,од 1. фебруара 2023. годинеˮ замењују се речима: 
,,од 1. јануара 2023. годинеˮ.

Члан 2.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-204/2022-09
У Београду, 27. децембра 2022. године 

Министар,
Јелена Танасковић, с.р.

5143
На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољо-

привреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 
142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника о коришћењу 
подстицаја за органску сточарску производњу

Члан 1.
У Правилнику о коришћењу подстицаја за органску сточар-

ску производњу („Службени гласник РСˮ, брoj 25/20), члан 5. став 
1. мења се и гласи:

,,Управа расписује јавни позив за подношење захтева за 
остваривање права на подстицаје за тов јунади, тов свиња, тов 

јагњади и тов јаради у органској сточарској производњи, који се 
објављује на званичним интернет страницама министарства на-
длежног за послове пољопривреде и Управе.ˮ.

После става 1. додаје се нови став 2, који гласи:
„Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи подат-

ке о роковима за подношење захтева, висини расположивих сред-
става по јавном позиву у складу са посебним прописом којим се 
уређује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, 
као и друге податке потребне за спровођење јавног позива”.

У досадашњем ставу 2. који постаје став 3. речи: ,,у пeриoду 
из става 1. овог члана”, бришу се.

Досадашњи став 3. постаје став 4.

Члан 2.
Чланови 8. и 9. мењају се и гласе:

„Члан 8.
Управа расписује јавни позив за подношење захтева за оства-

ривање права на подстицаје у органској сточарској производњи за 
краве дојиље, који се објављује на званичним интернет страница-
ма министарства надлежног за послове пољопривреде и Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о 
роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава 
по јавном позиву у складу са посебним прописом којим се уређује 
расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и 
друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Зaхтeв за остваривање права на подстицаје у сточарству за 
краве дојиље пoднoси сe Управи, на Обрасцу 7  – Захтев за орган-
ску производњу  – краве дојиље за ______ годину, који је одштам-
пан уз овај правилник и чини његов саставни део.

Члан 9.
Управа расписује јавни позив за подношење захтева за оства-

ривање права на подстицаје у сточарству по кошници пчела, који 
се објављује на званичним интернет страницама министарства на-
длежног за послове пољопривреде и Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о 
роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава 
по јавном позиву у складу са посебним прописом којим се уређује 
расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и 
друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Захтев за остваривање права на подстицаје у органској сто-
чарској производњи по кошници пчела подноси се Управи, на 
Обрасцу 8  – Захтев за органску производњу  – кошнице пчела за 
_____ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део.

Подаци из поднетог захтева упоређују се са пријављеним по-
дацима из Централне базе података о обележавању животиња.”.

Члан 3.
Члан 10. став 1. мења се и гласи:
„Управа расписује јавни позив за подношење захтева за 

остваривање права на подстицаје за производњу конзумне рибе у 
органској сточарској производњи, који се објављује на званичним 
интернет страницама министарства надлежног за послове пољо-
привреде и Управе.

После става 1. додају се нови ст. 2. и 3, који гласе:
,,Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке 

о роковима за подношење захтева, висини расположивих средста-
ва по јавном позиву у складу са посебним прописом којим се уре-
ђује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју као 
и друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Захтев за остваривање права на подстицаје за производњу 
конзумне рибе у органској сточарској производњи (у даљем тек-
сту: конзумне рибе) подноси се Управи на Обрасцу 9  – Захтев за 
органску производњу  – конзумна риба за _____ годину, који је од-
штампан уз овај правилник и чини његов саставни део.”

Досадашњи ст. 2. и 3. постају ст. 4. и 5.

Члан 4.
Чланови 11. и 12. мењају се и гласе:

„Члан 11.
Управа расписује јавни позив за подношење захтева за 

остваривање права на подстицаје за краве за узгој телади за тов у 
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органској сточарској производњи, који се објављује на званичним 
интернет страницама министарства надлежног за послове пољо-
привреде и Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о 
роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава 
по јавном позиву у складу са посебним прописом којим се уређује 
расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и 
друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Захтев за остваривање права на подстицаје за краве за уз-
гој телади за тов у органској сточарској производњи подноси се 
Управи, на Обрасцу 10  – Захтев за органску производњу  – краве 
за узгој телади за тов за _____ годину, који је одштампан уз овај 
правилник и чини његов саставни део.

Члан 12.
Управа расписује јавни позив за подношење захтева за оства-

ривање права на подстицаје за квалитетна приплодна грла у ор-
ганској сточарској производњи, који се објављује на званичним 
интернет страницама министарства надлежног за послове пољо-
привреде и Управе.

Јавни позив из става 1. овог члана нарочито садржи податке о 
роковима за подношење захтева, висини расположивих средстава 
по јавном позиву у складу са посебним прописом којим се уређује 
расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју, као и 
друге податке потребне за спровођење јавног позива.

Захтев из става 1. овог члана подноси се на Обрасцу 11  – 
Захтев за органску производњу  – квалитетна приплодна грла за 
______ годину, који је одштампан уз овај правилник и чини његов 
саставни део.

Уз захтев из става 1. овог члана подноси се извод из главне 
матичне евиденције за квалитетна приплодна грла за која се под-
носи захтев, оверен од стране oсновне и главне одгајивачке орга-
низације.”.

Члан 5.
Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана 

ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са пропи-
сом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 6.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-247/2022-09
У Београду, 30. децембра 2022. године 

Министар,
Јелена Танасковић, с.р.

5144
На основу члана 34. став 7. Закона о подстицајима у пољо-

привреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 
142/14, 103/15 и 101/16),

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси

П РА В И Л Н И К

о изменама и допунама Правилника о подстицајима за 
унапређење система креирања и преноса знања кроз 

развој техничко-технолошких, примењених, развојних  
и иновативних пројеката у пољопривреди и руралном 

развоју

Члан 1.
У Правилнику о подстицајима за унапређење система креи-

рања и преноса знања кроз развој техничко-технолошких, приме-
њених, развојних и иновативних пројеката у пољопривреди и ру-
ралном развоју („Службени гласник РСˮ, бр. 76/20, 18/22 и 77/22), 
у члану 4. став 1. запета и речи: „најдуже до 31. децембра текуће 
годинеˮ бришу се.

Члан 2.
У члану 6. после става 4. додају се ст. 5. и 6, који гласе:
„Право на подстицаје из члана 2. тачка 1) овог правилника 

остварује лице из става 1. овог члана ако у складу са критерију-
мима за оцењивање пројеката постоје расположива средства за 
одобравање права на подстицаје у оквиру укупних средстава опре-
дељених конкурсом, у складу са посебним прописом којим се уре-
ђује расподела подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.

Право на подстицаје из члана 2. тач. 2) –4) овог правилника 
лице из става 2. овог члана остварује ако по редоследу подношења 
захтева постоје расположива средства за одобравање права на под-
стицаје у оквиру расположивих средстава опредељених јавним по-
зивом, у складу са посебним прописом којим се уређује расподела 
подстицаја у пољопривреди и руралном развоју.ˮ.

Члан 3.
Члан 7. мења се и гласи:

„Члан 7.
 Подстицаји из члана 2. тачка 1) овог правилника расподељу-

ју се конкурсом који расписује министарство надлежно за послове 
пољопривреде и који нарочито садржи: теме техничко-техноло-
шких, примењених, развојних и иновативних пројеката у пољо-
привреди и руралном развоју, услове за њихово извођење, очеки-
ване резултате пројеката и начин њихове дисеминације, преглед 
прихватљивих трошкова, садржину пројекта, документацију која 
се подноси ради доказивања испуњености услова за остваривање 
права на подстицаје, начин и критеријуме за оцењивање пројеката, 
рокове за подношење пријава на конкурс, као и висину укупних 
средстава по конкурсу.ˮ.

Члан 4.
Члан 9. мења се и гласи:

„Члан 9.
 Управа расписује јавни позив за подношење захтева за оства-

ривање права на подстицаје из члана 2. тач. 2) –4) овог правилни-
ка (у даљем тексту: јавни позив), који се објављује на званичној 
интернет страници министарства надлежног за послове пољопри-
вреде, односно на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама подстицаја 
за које се расписује позив у складу са овим правилником, роко-
вима за подношење захтева, висини расположивих средстава по 
јавном позиву, као и друге податке потребне за спровођење јавног 
позива. 

Управа може расписати један или више јавних позива у току 
календарске године, за једну или више врста подстицаја из члана 
2. тач. 2) –4) овог правилника.

Захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тачка 
3) овог правилника подноси лице из члана 6. став 2. овог правил-
ника за подручја на којима обавља саветодавне послове у пољо-
привреди у складу са Годишњим програмом развоја саветодавних 
послова у пољопривреди за претходну годину (у даљем тексту: 
Годишњи програм).

За подручја на којима се обављају саветодавни послови у по-
љопривреди у складу са Годишњим програмом за која није поднет 
захтев из става 4. овог члана, право на подстицаје из члана 2. тачка 
3) овог правилника може да оствари друго лице из члана 6. став 2. 
овог правилника, без обзира на подручје на којем обавља савето-
давне послове у пољопривреди у складу са Годишњим програмом.

Уз захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тач-
ка 2) овог правилника подноси се:

1) копија дипломе, односно уверења којим се потврђује 
стручна спрема пољопривредног инжењера са којим се закључује 
уговор о привременим и повременим пословима;

2) нацрт уговора о привременим и повременим пословима 
који се закључује са лицем из тачке 1) овог става;

3) план активности лица из тачке 1) овог става;
4) план трошкова насталих реализацијом пројекта.
Уз захтев за остваривање права на подстицаје из члана 2. тач-

ка 4) овог правилника подноси се:
1) решење којим се доказује испуњеност услова из члана 6. 

став 4. овог правилника, односно уговор о пословно техничкој са-
радњи са овлашћеном организацијом;
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2) уговор о пословно техничкој сарадњи закључен између 
лица из члана 6. став 2. овог правилника и удружења грађана са 
којим се пројекат реализује;

3) план активности;
4) план трошкова насталих реализацијом пројекта.
Документацију којом се доказује испуњеност услова из чла-

на 6. овог правилника, Управа прибавља по службеној дужности 
у складу са законом којим се уређује општи управни поступак.ˮ

Члан 5.
У члану 11. став 2. речи: „а најкасније до 10. децембра текуће 

годинеˮ замењују се речима: „у складу са уговором из члана 10. 
овог правилникаˮ.

Члан 6.
После члана 11. додаје се члан 11а, који гласи:

„Члан 11а
После закључивања уговора из члана 10. овог правилника, а 

пре истека рока за реализацију пројекта, корисник подстицаја из 
члана 2. тачка 1) овог правилника може поднети захтев за измену 
пројекта услед промењених околности из следећих разлога:

1) ако су измене пројекта такве да се њима не мењају битне 
особине, односно сврха пројекта; 

2) ако се измене односе на продужетак рока за реализацију 
пројекта, односно продужетак рока за подношење извештаја о ре-
ализацији пројекта из члана 11. овог правилника, из оправданих 
разлога; 

3) ако реализација пројекта није могућа или није економски 
оправдана услед: 

(1) више силе, 
(2) немогућности добављача да обезбеди производе и услуге, 

односно других поремећаја на тржишту,
(3) промене прописа; 
(4) увођења нових технологија које могу побољшати ефика-

сност пројекта. 
Уз захтев за измену пројекта, корисник подстицаја из члана 

2. тачка 1) овог правилника доставља и доказе којима се потврђује 
оправданост разлога за измену из става 1. овог члана.

Комисија из члана 8. овог правилника оцењује оправданост 
разлога за измену, утврђује испуњеност услова за измену пројекта 
и директору Управе даје предлог за одобравање измене пројекта.

На основу предлога из става 3. овог члана, директор Управе 
решењем одобрава измену пројекта.

Ако је вредност измењеног пројекта мања од вредности утвр-
ђене решењем о додели подстицаја, директор Управе решењем из 
става 4. овог члана налаже кориснику подстицаја из члана 2. тачка 
1) овог правилника да врати вишак исплаћених новчаних средстава. 

Ако је вредност измењеног пројекта, већа од вредности утвр-
ђене решењем о додели подстицаја, решењем из става 4. овог чла-
на не може се одобрити додатни износ подстицаја.

Управа са корисником подстицаја из члана 2. тачка 1) овог 
правилника коме је решењем одобрена измена пројекта закључује 
анекс уговора о коришћењу подстицаја из члана 10. овог уговора, 
којим се уређују међусобна права и обавезе у погледу коришћења 
подстицаја у складу са одобреним изменама пројекта.ˮ

Члан 7.
Захтеви за остваривање права на подстицаје поднети до дана 

ступања на снагу овог правилника решаваће се у складу са пропи-
сом који је био на снази у време њиховог подношења.

Члан 8.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-246/2022-09
У Београду, 30. децембра 2022. године 

Министар,
Јелена Танасковић, с.р.

5145
На основу члана 42a став 3. Закона о подстицајима у пољо-

привреди и руралном развоју („Службени гласник РС”, бр. 10/13, 
142/14, 103/15 и 101/16), 

Министар пољопривреде, шумарства и водопривреде доноси 

П РА В И Л Н И К
о изменама и допуни Правилника о условима и начину 

остваривања права на кредитну подршку

Члан 1.
У Правилнику о условима и начину остваривања права на 

кредитну подршку („Службени гласник РСˮ, бр. 48/17, 88/17, 
84/18, 23/19, 27/20, 36/21, 102/21, 130/21 и 127/22), у члану 4. тачка 
13) тачка на крају замењује се тачком и запетом.

После тачке 13) додаје се тачка 14), која гласи:
„14) да по редоследу подношења захтева постоје расположи-

ва средства за одобравање права на кредитну подршку у оквиру 
укупних средстава опредељених јавним позивом у складу са по-
себним прописом којим се уређује расподела подстицаја у пољо-
привреди и руралном развоју.”.

Члан 2.
Члан 11. мења се и гласи:

„Члан 11.
Министарство надлежно за послове пољопривреде (у даљем 

тексту: Министарство)  – Управа за аграрна плаћања (у даљем тек-
сту: Управа) расписује јавни позив за подношење захтева за одо-
брење кредитне подршке (у даљем тексту: јавни позив), који се об-
јављује на званичној интернет страници Министарства, односно 
на званичној интернет страници Управе.

Јавни позив нарочито садржи податке о: врстама кредитне 
подршке за које се расписује јавни позив у складу са овим пра-
вилником, роковима за подношење захтева, висини расположивих 
средстава по јавном позиву, као и друге податке потребне за спро-
вођење јавног позива. 

Управа може расписати један или више јавних позива у току 
календарске године, за једну или више врста кредитне подршке из 
члана 2. овог правилника.

Право на кредитну подршку остварује се подношењем писме-
ног захтева за одобрење кредитне подршке (у даљем тексту: захтев 
за одобрење) банци која је са Министарством закључила уговор.

Захтев за одобрење подноси се банци у року одређеном јав-
ним позивом.”.

Члан 3.
У члану 15б став 2. речи: „По истеку грејс периода” замењују 

се речима: „Након одобравања репрограма”.

Члан 4.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана обја-

вљивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-245/2022-09
У Београду, 30. децембра 2022. године 

Министар,
Јелена Танасковић, с.р.

5146
На основу члана 23. став 7. и члана 25. став 3. Закона о ме-

трологији („Службени гласник РС”, број 15/16),
Министар привреде доноси

П РА В И Л Н И К 
о активним дозиметрима фотонског зрачења који се 

користе у заштити од јонизујућег зрачења

I. ОПШТЕ ОДРЕДБЕ

Члан 1.
Овим правилником прописују се захтеви и означавање за ак-

тивне дозиметре фотонског зрачења који се користе у функцији 
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заштите здравља људи и животне средине од штетног дејства јо-
низујућег зрачења (у даљем тексту: дозиметри), начин утврђивања 
испуњености тих захтева, карактеристике опреме за утврђивање 
испуњености захтева, методе мерења, као и начини и услови ове-
равања дозиметара. 

Члан 2.
Овај правилник примењује се на активне дозиметре фотон-

ског зрачења, и то:
1) личне дозиметре;
2) мониторе зрачења.

Члан 3.
Поједини изрази који се употребљавају у овом правилнику 

имају следеће значење:
1) дозиметар je активно мерило са дигиталним или аналог-

ним показивањем који омогућава тренутно очитавање вредности 
дозе или јачине дозе, чији је резултат мерења једна од дозиметриј-
ских величина наведених у члану 5. овог правилника, а који се ко-
ристи за оперативно мерење поља фотонског зрачења;

2) лични дозиметар је преносни дозиметар које се користи за 
мерење личног еквивалента дозе, односно јачине личног еквива-
лента дозе;

3) монитор зрачења је преносни или инсталирани дозиметар 
који се користи за мерење амбијенталног еквивалента дозе, одно-
сно јачине амбијенталног еквивалента дозе;

4) еквивалент дозе јесте лични еквивалент дозе и амбијен-
тални еквивалент дозе; 

5) лични еквивалент дозе је оперативна дозиметријска вели-
чина која се користи за индивидуални мониторинг и представља 
еквивалент дозе у меком ткиву на одговарајућој дубини;

6) амбијентални еквивалент дозе је оперативна дозиметриј-
ска величина која се користи за мониторинг околине и представља 
еквивалент дозе на дубини од 10 mm у ICRU сфери у усмереном и 
проширеном пољу;

7) еталонирање дозиметра је низ поступака помоћу којих се 
при одговарајућим условима утврђује однос између референтне 
вредности еквивалента дозе или јачине еквивалента дозе и покази-
вања измерене вредности дозиметра;

8) калибрациони фактор је резултат еталонирања дозиметра, 
представља неименовани број и означава се са NH;

9) грешка мерења је измерена вредност еквивалента дозе или 
јачине еквивалента дозе коју показује дозиметар умањена за рефе-
рентну вредност са урачунатом мерном несигурношћу референтне 
вредности;

10) највећа дозвољена грешка мерења (у даљем тексту: НДГ) 
је екстремна вредност грешке мерења у односу на познату рефе-
рентну вредност дозе, прописана овим правилником;

11) одговор дозиметра је однос између показивања дозиме-
тра и референтне вредности;

12) релативни одговор дозиметра је однос између одговора 
дозиметра у дефинисаним условима и одговора дозиметра при ре-
ферентним условима.

Други изрази употребљени у овом правилнику који нису 
дефинисани у ставу 1. овог члана имају значење дефинисано за-
конима којима се уређују метрологија,  стандардизација и област 
радијационе и нуклеарне сигурности и безбедности.

Члан 4.
Захтеви за дозиметре дати су у Прилогу 1  – Захтеви за дози-

метре (у даљем тексту: Прилог 1) који је одштампан уз овај пра-
вилник и чини његов саставни део.

Члан 5.
Резултат мерења дозиметром изражава се у  једној од следе-

ћих величина: 
1) амбијентални еквивалент дозе (Sv);
2) јачина амбијенталног еквивалента дозе (Sv h-1);
3) лични еквивалент дозе (Sv);
4) јачина личног еквивалента дозе (Sv h-1).

II. НАТПИСИ И ОЗНАКЕ

Члан 6.
На дозиметар се постављају следећи натписи и ознаке:
1) ознака основног типа;
2) пословно име, односно назив произвођача;

3) мерена величина и мерни опсег;
4) серијски број дозиметра.
Уколико се дозиметар састоји од неколико одвојених једини-

ца, свака јединица означава се у складу са ставом 1. овог члана.
У случају када нема довољно простора за све ознаке у складу 

са ставом 1. овог члана, на дозиметре се поставља само серијски 
број.

Натписи и ознаке из става 1. овог члана постављају се тако да 
буду јасно видљиви, читљиви и неизбрисиви, односно да их није 
могуће уклонити без трајног оштећења.

Члан 7.
Произвођач дозиметара сачињава упутство за употребу до-

зиметара које омогућава оцењивање усаглашености дозиметара са 
захтевима из Прилога 1.

Члан 8.
Испуњеност метролошких и техничких захтева утврђује се 

оверавањем  дозиметара, у складу са законом којим се уређује ме-
трологија и прописима донетим на основу тог закона.

Оверавање дозиметара може бити прво, периодично или ван-
редно. 

Члан 9.
Оверавање дозиметара обухвата: 
1) утврђивање испуњености прописаних метролошких захте-

ва на основу резултата:
(1) еталонирања дозиметара, које обухвата проверу тачности 

и/или проверу енергетске зависности;
(2) испитивањa дозиметара, које обухвата тест преоптереће-

ња и/или испитивање утицаја светлости;
2) утврђивање испуњености прописаних техничких захтева, 

и то:
(1) визуелни преглед и провера функционалности;
(2) преглед комплетности упутства за употребу дозиметра;
(3) преглед захтева који се односе на натписе и ознаке; 
3) постављање жигова.
Начин и услови утврђивања испуњености захтева из става 1. 

овог члана дати су у Прилогу 2  – Утврђивање испуњености захте-
ва, који је одштампан уз овај правилник и чини његов саставни 
део. 

Испуњеност прописаних метролошких захтева доказује се 
уверењем о еталонирању и извештајем о испитивању, које издаје 
лабораторија акредитована за послове еталонирања према метода-
ма описаним у  SRPS ISO 4037-1, SRPS ISO 4037-2 и SRPS ISO 
4037-3, који су издати највише 30 дана пре подношења захтева 
за оверавање дозиметра. Испитивања се обављају у стандардним 
квалитетима зрачења успостављеним према SRPS ISO 4037-1 у 
лабораторији акредитованој за еталонирање према наведеном 
стандарду. За јачине доза у опсегу 0,5 µSv h-1 до 5 µSv h-1, неопход-
но је да лабораторија обезбеди метролошку следивост, а наведени 
опсег не мора бити у оквиру обима акредитације лабораторије.

Дозиметри се оверавају појединачно.
Визуелним прегледом и провером функционалности из ста-

ва 1. тачка 2) овог члана, проверавају се натписи и ознаке према 
достављеном упутству за употребу, односно да нема оштећења 
показног уређаја или других делова који могу утицати на функ-
ционалност дозиметра, као и технички захтеви дати у одељку 2. 
Прилога 1.

Еталонирање дозиметара приликом првог и ванредног овера-
вања обухвата проверу тачности и енергетске зависности, а при-
ликом периодичног оверавања само проверу тачности.  

Уколико се визуелним прегледом, провером функционално-
сти, резултатима еталонирања и испитивања утврди да дозиметар 
испуњава прописане метролошке захтеве, исти се жигоше у скла-
ду са законом којим се уређује метрологија и прописима донетим 
на основу тог закона. Уверење о оверавању издаје се за дозиметре 
на које није могуће поставити жиг због димензија мерила, као и 
за дозиметре који имају сонде, у ком случају се наводе и серијски 
бројеви сонди које су у склопу дозиметра.

Члан 10.
Испуњеност метролошких захтева утврђује се употре-

бом еталона за одређивање референтних вредности доза према 
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методама које су дате у одговарајућим међународним стандарди-
ма, и то:

1) SRPS ISO 4037-1 Заштита од зрачења  – Референтна поља 
X и гама зрачења за еталонирање дозиметара и мерила јачине дозе 
и за одређивање њиховог одзива у функцији енергије фотона  – 
Део 1: Особине поља зрачења и методе генерисања;

2) SRPS ISO 4037-2 Заштита од зрачења  – Референтна поља 
X и гама зрачења за еталонирање дозиметара и мерила јачине дозе 
и за одређивање њиховог одзива у функцији енергије фотона  – 
Део 2: Дозиметрија за заштиту од зрачења у опсегу енергије 8 keV 
до 1,3 MeV и од 4 MeV до 9 MeV;

3) SRPS ISO 4037-3 Заштита од зрачења  – Референтна поља 
X и гама зрачења за еталонирање дозиметара и мерила јачине дозе 
и за одређивање њиховог одзива у функцији енергије фотона  – 
Део 3: Еталонирање амбијенталних и личних дозиметара и мере-
ње њиховог одзива у функцији енергије и упадног угла.

Клаузула о узајамном признавању

Члан 11.
Захтеви овог правилника за стављање на тржиште дозиме-

тара се не примењују на дозиметре који су законито стављени на 
тржиште осталих земаља Европске уније или Турске, односно за-
конито произведени у држави потписници ЕФТА Споразума.

Изузетно од става 1. овог члана, може се ограничити ставља-
ње на тржиште или повући са тржишта дозиметар из става 1. овог 
члана, уколико се после спроведеног поступка из Уредбе ЕУ број 
2019/515, утврди да такав дозиметар не може да испуни захтеве 
еквивалентне захтевима који су прописани овим прописом.

III. ПРЕЛАЗНЕ И ЗАВРШНЕ ОДРЕДБЕ

Члан 12.
Дозиметри који су на дан ступања на снагу овог правилника 

у употреби могу се оверавати уколико испуњавају метролошке за-
хтеве прописане у Прилогу 1. 

Члан 13. 
Имаоци мерила подносе захтев за оверавање мерила у складу 

са овим правилником најкасније до 1. јануара 2024. године. 

Члан 14.
Даном ступања на снагу овог правилника престаје да важи 

Правилник о дозиметрима („Службени гласник РСˮ, број 9/16).

Члан 15.
Овај правилник ступа на снагу осмог дана од дана објављи-

вања у „Службеном гласнику Републике Србије”, осим члана 11. 
који се примењује даном приступања Републике Србије Европској 
унији.

Број 110-00-153/2022-07
У Београду, 21. децембра 2022. године 

Министар,
Раде Баста, с.р.

ПРИЛОГ 1

ЗАХТЕВИ ЗА ДОЗИМЕТРЕ

1. Метролошки захтеви

Процедуре испитивања, еталонирања и оцена усаглашености 
резултата су у складу са прихваћеним правилима технологије.

Еталонирања и испитивања се врше у референтним пољима 
успостављеним према SRPS ISO 4037-1.

Проширена мерна несигурност референтних вредности је 
израчуната на основу JCGM 100:2008 (JCGM 100:2008, Evaluation 
of measurement data  – Guide to the expression of uncertainty in 
measurement), за фактор обухвата k = 2 (при вероватноћи од око 
95%) и одговарајућег стандарда. Она обухвата мерну несигурност 
еталона и методе еталонирања и њене максималне дозвољене 
вредности износе 10%, односно 20% за јачину еквивалента дозе 
мању од 5 µSv h-1.

1.1. НДГ

НДГ приликом првог, периодичног и ванредног оверавања 
дозиметара дате су у Табели 1 овог прилога.

Табела 1
Мерна величина Јединица Опсег НДГ

Амбијентални еквивалент дозе Sv 5 µSv  – 10 mSv ± 40%

Јачина амбијенталног еквивалента 
дозе Sv h-1

0,5 µSv h-1  – 5 µSv h-1 ± 50%
5 µSv h-1  – 100 mSv h-1 ± 40%

Лични еквивалент дозе Sv 5 µSv  – 10 mSv ± 40%

Јачина личног еквивалента дозе Sv h-1
0,5 µSv h-1  – 5 µSv h-1 ± 50%
5 µSv h-1  – 100 mSv h-1 ± 40%

1.2.  Захтеви за еталонирање дозиметара

1.2.1. Захтеви за тачност

Тачност дозиметара се одређује на основу резултата етало-
нирања дозиметара у референтним условима  у складу са рефе-
рентним стандардом SRPS ISO 4037-1, SRPS ISO 4037-2 и SRPS 
ISO 4037-3.

Тачност се одређује посебно за јачину еквивалента дозе и 
еквивалент дозе, ако дозиметар поседује оба наведена показивања.

Захтеви за тачност наведени су у Табели 1 овог прилога. 

1.2.2. Захтеви за енергетску зависност дозиметра

Енергетска зависност дозиметра се одређује еталонирањем 
дозиметра у различитим стандардним квалитетима зрачења, у 
складу са референтним стандардом SRPS ISO 4037-1, SRPS ISO 
4037-2 и SRPS ISO 4037-3.

Енергетска зависност се проверава у стандардним квалите-
тима зрачења чија се средња енергија налази у енергетском опсегу 
дефинисаном од стране произвођача. Захтеви за одступање одго-
вора дозиметра за сваки квалитет у односу на одговор за рефе-
рентни квалитет су од  –45% до +85%.

1.3. Захтеви за испитивање

1.3.1. Захтеви за утицај преоптерећења

Тест преоптерећења се врши за дозиметре са мерним опсе-
гом мањим од 100 mSv/h.

Приликом излагања дозиметра јачини еквивалента дозе која 
је ван мерног опсега (са горње стране), казаљка мора бити ван 
скале на страни већих показивања, односно дозиметар мора по-
казати упозорење да су вредности ван мерног опсега. За аналогне 
дозиметре, захтев важи за сваки мерни опсег. Ако није приказано 
упозорење да су вредности ван мерног опсега, онда морају бити 
задовољени захтеви наведени у Табели 1 који се односе на вред-
ност горње границе мерног опсега. 

По окончању преоптерећења, показивање дозиметра у рефе-
рентном квалитету мора бити у складу са захтевима наведеним у 
Табели 1, после најдуже пет минута. 

1.3.2. Захтеви за утицај светлости

Приликом излагања јакој видљивој светлости, показивање 
дозиметра при позадинском зрачењу мора остати непромењено. 
Измерена вредност услед излагања јакој светлости мора бити у 
оквиру три стандардне девијације од средње вредности измерене 
без излагања јакој светлости.

2. Технички захтеви

2.1. Конструкција дозиметра

Дозиметри и сва додатна опрема израђени су од таквог мате-
ријала, и имају такав дизајн и конструкцију који омогућавају под 
нормалним радним условима:

1) одржавање тачности;
2) функционисање оперативних делова дозиметра сходно 

предвиђеној намени;
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3)  што дужу трајност подешавања;
4)  минималну могућност контаминације и једноставно извр-

шавање деконтаминације.

2.2. Упутство произвођача

Произвођач обезбеђује да сваки дозиметар прати упутство 
које описује инсталацију, рад и рутинско одржавање дозиметра. 

Поред тога, упутство садржи и следеће податке:
1) име и адресу произвођача;
2) ознаку основног типа, односно модел дозиметра;
3) енергетски опсег;
4) мерни опсег и мерену величину.
Упутство се испоручује власнику/кориснику дозиметра на 

српском језику, а може се, на захтев корисника, испоручити и на 
другом језику који је у употреби у Републици Србији  у складу са 
законом.

ПРИЛОГ 2

УТВРЂИВАЊЕ ИСПУЊЕНОСТИ ЗАХТЕВА

1. Утврђивање испуњености техничких захтева

1.1. Визуелни преглед и провера функционалности

Приликом оверавања дозиметра, дозиметар се визуелно пре-
гледа и врши се провера функционалности према спецификаци-
јама произвођача, како би се утврдило да су испуњени захтеви из 
одељка 2. Прилога 1 овог правилника.

1.2. Преглед комплетности упутства за употребу дозиметра

Приликом оверавања дозиметра, упутство за употребу дози-
метра се прегледа у погледу његове потпуности и јасности описа 
поступка мерења, како би се утврдило да су испуњени захтеви из 
одељка 2. Прилога 1 овог правилника.

1.3. Преглед захтева који се односе на натписе и ознаке

Дозиметар се прегледа у погледу испуњености услова пропи-
саних чланом 6. Правилника.

2. Утврђивање испуњености метролошких захтева

2.1. Општи услови за  вршење метролошке контроле

2.1.1. Ре ферентна  т ачка  и  ре ферентна  ори јент аци ја 
дозимет ра

Референтна тачка и референтна оријентација дозиметра су 
дефинисани у техничкој документацији или обележени на дози-
метру. У супротном, утврђују се у лабораторији за еталонирање у 
складу са начином коришћења дозиметра.

2.1.2. Фон  зрачења

Сва показивања дозиметра морају бити коригована на фон 
зрачења. Фон зрачења се одређује непосредно пре еталонирања, 
пре укључивања поља зрачења.

2.1.3. Следиво ст

Еталонски дозиметри који се користе у поступку еталони-
рања и испитивања у сврху оверавања дозиметара еталонирају се 
ради обезбеђивања следивости до националних или међународних 
еталона.

2.2. Метролошка контрола 

2.2.1. Ет а лонирање  дозимет ара  и  уверење  о 
ет а лонирању дозимет ра

Еталонирање дозиметара обухвата проверу тачности и про-
веру енергетске зависности. 

Уверење о еталонирању мора да садржи мерни и енергетски 
опсег дозиметра, референтни квалитет зрачења, референтну тачку 
и оријентацију дозиметра, подешавање дозиметра, начин кори-
шћења филтера или поклопаца (ако је примењиво).

Уверење о еталонирању мора да садржи изјаву о усаглашено-
сти са спецификацијом, односно изјаву да ли дозиметар испуњава 
захтеве овог Правилника,  дате у Прилогу 1, примењиве на одређе-
ну врсту оверавања.

2.2.1.1. Тачност дозиметра

Провера тачности се обавља у референтном квалитету зраче-
ња, или стандардном квалитету зрачења сличне средње енергије. 
Ако референтни квалитет није дефинисан у техничкој документа-
цији, тачност показивања се одређује еталонирањем у квалитету 
зрачења S-Cs или S-Co. 

Тачност се одређује за једну вредност јачине еквивалента 
дозе, односно једну вредност еквивалента дозе, у свакој декади 
мерног опсега дозиметра. Уколико је мерни опсег дозиметра већи 
од опсега наведених у Табели 1 Прилога 1, онда се тачност одре-
ђује само у опсезима из Табеле 1 Прилога 1. 

У свакој мерној тачки врше се најмање три поновљена мере-
ња, а као коначни резултат узима се њихова средња вредност. 

За случај да није могуће остварити цео мерни опсег у истом 
стандардном квалитету зрачења, могуће је у делу опсега користи-
ти други стандардни квалитет, при чему се показивања мерила 
које је предмет еталонирања коригују на енергетску зависност. 
Корекција се обавља множењем резултата мерења односом кали-
брационих фактора за коришћени квалитет зрачења и референтни 
квалитет зрачења, за исту вредност јачине еквивалента дозе, одно-
сно еквивалента дозе.

Изузетно, ако дозиметар може показивати и јачину еквива-
лента дозе и еквивалент дозе, тачност се проверава за цео опсег 
за јачину еквивалента дозе, и за једну вредност еквивалента дозе. 

2.2.1.2. Енергетска зависност дозиметра

Провера енергетске зависности дозиметра се обавља у стан-
дардним квалитетима зрачења дефинисаним у SRPS ISO 4037-1, 
у једној мерној тачки у сваком квалитету зрачења. Стандардни 
квалитети зрачења обухватају S-Cs, S-Co и филтриране квалитете 
рендгенског зрачења, у складу са мерним опсегом дозиметра.

При провери енергетске зависности, одступање дозиметра се 
одређује на основу уверења о еталонирању, према формули:

где је: Δi одступање за i-ти квалитет и изражава се у процен-
тима, NHref је калибрациони фактор дозиметра за референтни ква-
литет, а NHi је калибрациони фактор дозиметра за i-ти квалитет.

2.2.2. Испитивање  дозимет ара  и  извешт а ј  о 
испитивању

 У извештају о испитивању је неопходно навести мерни и 
енергетски опсег дозиметра, референтни квалитет зрачења, рефе-
рентну тачку и оријентацију дозиметра, подешавање дозиметра, 
начин коришћења филтера или поклопаца (ако је примењиво).

Извештај о испитивању мора да садржи изјаву о усаглашено-
сти са спецификацијом, односно изјаву да ли дозиметар испуњава 
захтеве овог правилника, дате у Прилогу 1.

2.2.2.1. Преоптерећење дозиметра

Тест се обавља тако што се дозиметар изложи јачини еквива-
лента дозе 10 пута већој од максимума мерног опсега, али не више 
од 300 mSv h-1, у трајању од 60 s.

За тест оптерећења није неопходно испунити услов да цео 
фантом буде у снопу, приликом позиционирања.

По окончању теста и по престанку показивања упозорења на 
преоптерећење, обавља се провера тачности за једну вредност ја-
чине еквивалента дозе, односно еквивалента дозе, при чему мора 
бити испуњен захтев из Табеле 1 Прилога 1 овог правилника. 
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2.2.2.2. Утицај јаке светлости

Тест утицаја јаке светлости се обавља на месту са стабилним 
позадинским зрачењем. Забележи се 10 вредности показивања до-
зиметра, и одреди се средња вредност и стандардна девијација. 

Затим се дозиметар изложи јакој светлости, и забележи се пока-
зивање дозиметра. Примери одговарајућих извора светлости су 
сијалица од 200 W на 2 cm, или сијалица од 500 W на 12 cm. Из-
лагање светлости треба да буде кратко, да се избегне прегревање 
дозиметра.

5147
На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18  – др. закон и 91/19) 

објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/933 од 13. јуна 2022. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој 
номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 162/23 од 17. јуна 2022. године, која у оригиналу на енглеском 
језику и у преводу на српски језик гласи:
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УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2022/933 
од 13. јуна 2022. године 

о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,
Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,
Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински 

закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,
с обзиром на то да:
(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неоп-

ходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.
(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође 

примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и 
која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, 
према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које 
није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 
952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,
 – – – – – – – –
1 OJ L 269, 10.10.2013. стр. 1.
2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).
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ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.
Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. 

те табеле.

Члан 2.
Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. 

став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.
Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 13. јуна 2022. године.

За Комисију,
у име председника,

Gerassimos THOMAS
Генерални директор

АНЕКС

Опис робе Сврставање
(CN ознака) Разлози

(1) (2) (3)
Три предмета припремљена  заједно за продају на мало, састоје се од:
(а) плетеног одевног предмета без рукава (тзв. прслук за трчање) (93% 
синтетичка влакна и 7 % еластин) који покрива горњи део тела и сеже до 
струка. Предњи део има V-изрез око врата, а с предње стране потпуно се 
отвара патент затварачем, без преклапања. На предњој страни одеће налазе 
се два правоугаона отворена џепа на грудима димензија приближно 19 cm × 
8 cm и два правоугаона отворена џепа у струку димензија приближно 12 cm 
× 14 cm.
Позади се налази један џеп са тракама од каучука који су обликовани за 
причвршћивање, на пример, склопивих штапова за ходање.
(б) две меке бочице, равног дна, свака запремине 500 ml, које одговарају 
предњим џеповима на грудима, израђене од полиуретана и са пластичним 
поклопцем са сиском на извлачење.

Видети слику (*)

Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване 
номенклатуре 1. и 6. (ОПП).
Три предмета који се испоручују заједно су три засебна предмета. То нису 
сложени производи, с обзиром на то да  заједно не образују целину која се 
обично не би продавала у одвојеним деловима. То није роба у облику сета 
припремљеног за продају на мало у смислу ОПП 3(б), јер нису заједно 
припремљени  да би се задовољила одређена потреба или за обављање 
одређене активности, посебно зато што облик џепова не ограничава њихову 
употребу на  то да носе специфичне производе за специфичне потребе или 
активности.
Предмети су појединачни предмети који се могу употребљавати независно 
један од другог. Активности ношења одевног предмета и пијења се разликују 
и не задовољавају исту специфичну потребу (одевни предмет покрива горњи 
део тела, а бочице су за пијење).
Ако један или више производа из „сета” не задовољавају исту одређену 
потребу или нису обликовани за обављање исте специфичне активности, 
сваки се производ сврстава засебно (видети такође Смернице о сврставању 
у Комбинованој номенклатури робе припремљене у сетовима за продају на 
мало, Део B (II) (1) (1)
Стога, производи се сврставају засебно.
Појединачни производи, како су наведени у опису робе, сврставају се на 
следећи начин:

6110 30 99 (а) Сврставање је одређено Напоменом 9. други став уз Главу 61 и 
наименовањима CN ознака 6110, 6110 30 и 6110 30 99.
На основу својих објективних карактеристика прслук је одевни предмет из 
тарифног броја 6110. Тај тарифни број обухвата категорију плетених или 
кукичаних производа намењених за покривање горњег дела тела (џемпери са 
закопчавањем или без закопчавања, пуловери, прслуци и слични производи) 
(видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 6110, 
први став).
Одевни предмети из тог тарифног броја намењени су за покривање горњег 
дела тела, са рукавима или без њих, са изрезом око врата било које врсте, са 
крагном или без ње, са џеповима или без њих. Могу бити израђени од било 
које врсте плетеног или кукичаног материјала, укључујући лагане или фино 
плетене материјале, од било ког текстилног влакна (видети такође Коментар 
Комбиноване номенклатуре за тарифни број 6110).
Прслук се не препознаје као намењен једном или другом полу. 
Прслук се сврстава као џемпер са закопчавањем или без закопчавања, 
пуловер, прслук и слични производ, плетен или кукичан, од вештачких или 
синтетичких влакана, за жене или девојчице.

3924 90 00 (б) Сврставање је одређено наименовањима CN ознака 3924 и 3924 90 00. 
Бочице се сврставају као остали производи за домаћинство и хигијенски или 
тоалетни производи, од пластичне масе.

(*) Слика је само информативног карактера
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На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18  – др. закон и 91/19) 

објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/1103 од 28. јуна 2022. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој 
номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 171/1 од 4. јула 2022. године, која у оригиналу на енглеском језику 
и у преводу на српски језик гласи:
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УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2022/1103 
од 28. јуна 2022. године 

о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,
Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински 

закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,

с обзиром на то да:
(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неоп-

ходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.

(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође 
примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и 
која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, 
према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које 
није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 
952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.
Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. 

те табеле.

Члан 2.
Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. 

став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу 20 дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 28. јуна 2022. године.

За Комисију,
у име председника,

Gerassimos THOMAS
Генерални директор

АНЕКС

Опис робе Сврставање
(CN ознака)

Разлози

(1) (2) (3)
Гриз од зрна соје добијен екстракцијом помоћу растварача.
Гриз од зрна соје се добија од зрна соје која се ољуште, ломе, загревају 
и обликују у љуспице пре екстракције уља помоћу хексана. Затим се 
љуспице суше, након чега следи поступак десолвентизације тостирањем. 
Након тога, љуспице се суше врелим ваздухом да би се смањила влага. Као 
завршни степен обраде, љуспице се мељу, а претходно уклоњене љуске се 
поново додају како би се добио гриз следећих аналитичких карактеристика 
(приближно по маси):
 – 47% беланчевине;
 – 8% вода;
 – 5% влакана;
 – 1,5% масти.
Као резултат тостирања, уклоњен је преостали растварач и смањени су 
антинутритивни фактори, поготово активност уреазе.
Прекрупа од зрна соје се при увозу испоручује у расутом стању и може се 
користити директно као храна за животиње, без даље прераде.

2304 00 00 Сврставање је одређено Основним правилом за примењивање Комбиноване 
номенклатуре 1. и наименовањем CN ознаке 2304 00 00.
Десолвентизација тостирањем и стандардизација садржаја влакана поновним 
додавањем претходно уклоњених љуски семена су уобичајени технички 
поступци у производњи уља и гриза, од зрна соје. Према томе, производ 
задржава карактер остатка добијеног екстракцијом сојиног уља, који се 
користи као храна за животиње (видети такође Коментар Хармонизованог 
система (ХС Коментар) уз Главу 23, први став и ХС Коментар уз тарифни 
број 2304, први став).
Стога, производ се сврстава у CN ознаку 2304 00 00 као остали чврсти 
остаци добијени приликом екстракције сојиног уља.

 – – – – – – – –
1 OJ L 269, 10. октобра 2013. стр. 1.
2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембра 1987, стр. 1).



30. децембар 2022. Број 144 121
5149

На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18  – др. закон и 91/19) 
објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/1522 од 8. септембра 2022. године, о сврставању одређенe робe у Комбино-
ваној номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 237/1 од 14. септембра 2022. године, која у оригиналу на 
енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
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УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2022/1522 

од 8. септембра 2022. године 
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,
Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински 

закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,
с обзиром на то да:
(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неоп-

ходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.
(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође 

примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и 
која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, 
према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које 
није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 
952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.
Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. 

те табеле.

Члан 2.
Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. 

став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.
Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.
У Бриселу, 8. септембра 2022. године.

За Комисију,
у име председника,

Gerassimos THOMAS
Генерални директор

АНЕКС

Опис робе Сврставање
(CN ознака)

Разлози

(1) (2) (3)
Комплет за систем фиксирања  кичме, који се састоји, између осталог, од 
вијака, шипки, плочица, кука, бочних конектора који се уграђују у тело за 
различите медицинске третмане.
У зависности од медицинске дијагнозе (прелом, деформација кичме итд.) 
различити делови производа се могу током операције саставити на начин 
да образују систем за учвршћивање кичме (тј. имплант). Имплант спаја и 
подупире пршљенове, на пример, након прелома или присиљава враћање 
пршљенова  у правилан положај, на пример, у случају сколиозе или држи 
пршљенове на месту и подупире их, на пример, у случају дегенеративних 
болести диска.
Производ је подједнако подобан за сваки од ових медицинских третмана.
(Видети слику састављеног производа)  (*)

9021 10 90 Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване 
номенклатуре (ОПП) 1, 2 (а), 3 (в) и 6, Напоменом 6. уз Главу 90 и 
наименовањем CN ознака 9021, 9021 10, 9021 10 10 и 9021 10 90.
Несастављен производ има битан карактер довршеног производа у смислу 
ОПП 2 (а). Довршен производ је справа (систем за фиксирање кичме) који, 
након уградње у људско тело, спаја пршљенове, или држи или присиљава 
да пршљенови стоје на месту. У зависности од стварне функције коју 
производ коначно има у телу, то је или справа за обраду прелома (CN ознака 
9021 10 90) или ортопедска справа (CN ознака 9021 10 10). У функцији 
ортопедске справе, спречава или исправља телесне деформитете (на пример, 
у случају сколиозе) или подупире или држи делове тела (на пример, у случају 
дегенеративне болести диска) у смислу Напомене 6. уз Главу 90.
Искључује се сврставање у CN ознаку 9021 90 90 јер је производ обухваћен 
конкретнијим наименовањима.
У тренутку увоза, није позната ни стварна ни предвиђена употреба производа 
као справе за обраду прелома или као ортопедске справе. Предвиђена 
употреба производа не може се јасно утврдити према самом производу, јер 
према његовим објективним карактеристикама и својствима није могуће 
одредити да ли ће се употребљавати као справа за обраду прелома или као 
ортопедска справа, јер је подједнако подобан за обе сврхе.
Стога, у време увоза, главна функција производа нити је позната нити 
ју је могуће одредити према његовим објективним карактеристикама и 
својствима, у смислу Напомене 3. уз Главу 90 заједно са Напоменом 3. уз 
Одељак XVI. Према томе, производ се сврстава у последњу по реду од оних 
CN ознака које због важности треба подједнако узети у обзир у смислу ОПП 
3 (в) заједно са ОПП 6.
Стога, производ се сврстава у CN ознаку 9021 10 90 као шине и друге справе 
за обраду прелома.

* Слика је само информативног карактера.

 – – – – – – – –
1 OJ L 269, 10. октобра 2013. стр. 1.
2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембра 1987, стр. 1).



124 Број 144 30. децембар 2022.

5150
На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18  – др. закон и 91/19) 

објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/1523 од 8. септембра 2022. године, о сврставању одређенe робe у Комбино-
ваној номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 237/5 од 14. септембра 2022. године, која у оригиналу на 
енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
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УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2022/1523 

од 8. септембра 2022. године 
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,
Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински 

закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,
с обзиром на то да:
(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неоп-

ходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.
(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође 

примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и 
која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, 
према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које 
није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 
952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.
Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. 

те табеле.

Члан 2.
Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. 

став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.
Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 8. септембра 2022. године.
За Комисију,

у име председника,
Gerassimos THOMAS
Генерални директор

АНЕКС

Опис робе Сврставање
(CN ознака)

Разлози

(1) (2) (3)
Правоугаони готов текстилни производ израђен од 100% вештачких или 
синтетичких влакана, такође познат као „електрично ћебеˮ, заобљених 
углова, димензија приближно 150 x 80 cm, који се састоји од два слоја 
нетканог текстила из тарифног броја 5603. Ушивена трака од плетеног 
материјала уоквирује ивице целог производа. Може имати еластичне траке за 
причвршћивање на душек.
Производ није пуњен нити је његова унутрашњост опремљена.
Опремљен је уграђеном електричном јединицом за грејање са одвојивим 
напајањем 220 –240 V и прекидачем за подешавање различитих поставки 
грејања.
Производ је намењен за постављање између душека и чаршава ради 
загревања кревета. Не покрива део душека намењеног за узглавље. Према 
упутству за употребу, погодан је за прање, након што је одвојен од напајања.
Видети слику  (*)

6307 90 98 Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване 
номенклатуре 1. и 6, Напоменом 7 (ђ) уз Одељак XI, Напоменом 1. уз Главу 
63 и наименовањем CN ознака 6307, 6307 90 и 6307 90 98.
Готов текстилни производ не сврстава се у Главу 85 као електричне машине 
и опрема, јер та глава не обухвата електрично загреване покриваче  – ћебад, 
креветске јастуке, муфове за стопала и слично (Напомена 1 (а) уз Главу 85).
Искључује се сврставање у CN ознаку 6301 10 00 као електрично ћебе, јер 
производ нема типичне објективне карактеристике ћебета из тарифног броја 
6301, као што је погодност умотавања или прекривање тела особе како би се 
обезбедила топлота.
Искључује се сврставање у тарифни број 6302 као постељно рубље, јер 
производ нема карактеристике постељног рубља (на пример, чаршав или 
навлака за душек), да заштити душек, перину или јастук од особе која лежи 
на кревету. Иако је производ намењен за постављање на душек, не штити део 
на коме се налази глава особе. Његова једина функција је да загреје кревет и 
на тај начин га учини удобним за особу која користи кревет.
Искључује се сврставање у тарифни број 6304 као производа за унутрашње 
опремање, јер производ нема карактеристике производа за унутрашње 
опремање из тарифног броје 6304, као што је да буде видљив сваком 
посматрачу у простору.
Када се користи како је предвиђено, производ није видљив у просторном 
окружењу, јер је прекривен чаршавом.
С обзиром на општи изглед производа и материјал два спољашња слоја од 
којих је производ израђен (неткани текстил од вештачких или синтетичких 
влакана из тарифног броја 5603) и с обзиром на то да се производ не може 
сврстати ни у један конкретнији тарифни број од тарифног броја 6307, 
према томе производ се сврстава у CN ознаку 6307 90 98 као остали готови 
производи од текстилних материјала.

(*) Слика је само информативног карактера.
 – – – – – – – –
1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.
2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).
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На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18  – др. закон и 91/19) 

објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/1524 од 8. септембра 2022. године, о сврставању одређенe робe у Комбино-
ваној номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 237/9 од 14. септембра 2022. године, која у оригиналу на 
енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
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УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2022/1524 

од 8. септембра 2022. године 
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,
Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински 

закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,
с обзиром на то да:
(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неоп-

ходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.
(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође 

примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и 
која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, 
према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које 
није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 
952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.
Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. 

те табеле.

Члан 2.
Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. 

став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 8. септембра 2022. године.

За Комисију,
у име председника,

Gerassimos THOMAS
Генерални директор

АНЕКС

Опис робе Сврставање
(CN ознака)

Разлози

(1) (2) (3)
Производ (такозвани простирка за излет), димензија приближно 200 cm x 150 
cm, израђен од два слоја плетеног текстилног материјала (од синтетичких 
влакана), од којих је један с једне стране ламиниран слојем од пластичне 
масе. Два слоја текстилног материјала спојена су порубљивањем дуж четири 
стране производа малом тканом текстилном траком. Ламинирани слој штити 
од влаге и прљавштине са тла, али није водоотпоран.
Када је умотан, производ се може причврстити помоћу преклопа од плетеног 
текстилног материјала са системом затварања типа велкро (чичак трака) и 
може се носити помоћу ручке (текстилни трака) причвршћене за преклоп.
Видети слику  (*)

6306 90 00 Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване 
номенклатуре 1. и 6, Напоменом 7 (г) и (ђ) уз Одељак XI, Напоменом 2 (а) уз 
Главу 59 и наименовањем CN ознака 6306 и 6306 90 00.
С обзиром на материјале производа (плетени материјал од синтетичких 
влакана из тарифног броја 6006 и плетеног текстилног материјала 
ламинираног пластичном масом из тарифног броја 5903), производ је 
текстилни производ из Одељка XI.
Искључује се сврставање у тарифни број 6301 као ћебета, јер производ 
нема типичне објективне карактеристике ћебета, као што је погодност за 
умотавање или покривање тела особе ради очувања топлоте. Производ само 
штити особу која седи на њему од влаге и прљавштине са тла.
Искључује се сврставање у тарифни број 6304 као остали производи за 
унутрашње опремање, јер производ није израђен да се користи у затвореном 
простору, већ да се користи на отвореном, на тлу. Видети Коментар 
Хармонизованог система (Коментар ХС) за тарифни број 6304, први став.
У складу са својим објективним карактеристикама (мала маса, ламинација 
ради заштите, брзо размотавање и паковање, једноставно преношење) 
предмет је намењен за употребу на отвореном, на пример, на камповању, 
на плажи итд., те да се тамо привремено користи (видети такође Коментар 
Комбиноване номенклатуре за тарифни подброј 6306 90 00).
Према томе, производ се сврстава у CN ознаку 6306 90 00 као остали 
производи за камповање.

(*) Слика је само информативног карактера.

 – – – – – – – –
1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.
2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).
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На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18  – др. закон и 91/19) об-

јављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/2076 од 25. октобра 2022. године, о сврставању одређенe робe у Комбинованој 
номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 280/7 од 28. октобра 2022. године, која у оригиналу на енглеском 
језику и у преводу на српски језик гласи:
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УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2022/2076 
од 25. октобра 2022. године 

о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,
Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински 

закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,
с обзиром на то да:
(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неоп-

ходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.
(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође 

примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и 
која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, 
према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које 
није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 
952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.
Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. 

те табеле.

Члан 2.
Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. 

став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 25. октобра 2022. године.

За Комисију,
у име председника,

Gerassimos THOMAS
Генерални директор

АНЕКС

Опис робе Сврставање
(CN ознака)

Разлози

(1) (2) (3)
Производ који се састоји од различитих изолованих електричних жица 
израђених од бакра, у снопу, специјално конструисаних за уградњу фиксног 
уређаја типа „hands-free”, којим се управља гласом, са екраном осетљивим на 
додир (назива се комплетом за аутомобил) у моторно возило.
Производ укључује два осигурача и различите конекторе, укључујући 
буксне („bullet” конектори). Тачан састав артикла (број жица и специфичних 
конектора) зависи од конкретног модела моторног возила.
Након уградње, производ међусобно повезује постојеће каблове радио 
система аутомобила са комплетом за аутомобил (који омогућава рад 
мобилног телефона повезаног путем Bluetooth везе).
Ово омогућава пренос електричних сигнала од комплета за аутомобил до 
радио система аутомобила (такође искључивање других звукова током 
телефонских позива) и обезбеђује напајање.

8544 30 00 Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване 
номенклатуре 1. и 6. и наименовањима CN ознака 8544 и 8544 30 00.
Производ се састоји од жица из тарифног броја 8544 израђених као сет 
(видети такође Коментар Хармонизованог система за тарифни број 8544, 
осми став, последња реченица).
Производ је такође специјално конструисан за уградњу у моторно возило 
ради стварања међусобне везе између различитих апарата моторног возила и 
за провођење електричне енергије и електричних сигнала.
Према томе, производ има објективне карактеристике „осталих сетова 
проводника за возила” из CN ознаке 8544 30 00. Стога, искључује се 
сврставање у тарифни подброј 8544 42 као „остали електрични проводници, 
за напон не преко 1 000 V, са конекторима”.
Производ се, према томе, сврстава у CN ознаку 8544 30 00 као „остали 
сетови проводника за возила, ваздухоплове или пловила”.

 – – – – – – – –
1 OJ L 269, 10. октобар 2013. стр. 1.
2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).
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На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18  – др. закон и 91/19) 
објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/2259 од 14. новембра 2022. године, о сврставању одређенe робe у Комбино-
ваној номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 299/14 од 18. новембра 2022. године, која у оригиналу на 
енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
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УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2022/2259 

од 14. новембра 2022. године 
о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,
Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински 

закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,
с обзиром на то да:
(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неоп-

ходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.
(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође 

примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и 
која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, 
према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које 
није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 
952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.
Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. 

те табеле.

Члан 2.
Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. 

став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 14. новембра 2022. године.

За Комисију,
у име председника,

Gerassimos THOMAS
Генерални директор

АНЕКС

Опис робе Сврставање
(CN ознака)

Разлози

(1) (2) (3)
Пластични прстен са спољашњим пречником приближно 4 cm и унутрашњим 
пречником приближно 2 cm. Прстен има два мала отвора на спољашњој и 
унутрашњој страни. Садржи траку од нетканог материјала импрегнисаног 
мирисним материјама.
Производ се поставља на отвор грла нарочитих боца за пиће како би 
се ароматизовао ваздух док се пије вода преко отвора на грлу. Мирис 
ароматизованог ваздуха се осећа ретроназално (односно из унутрашњости 
усне дупље) што, оном који користи производ, даје утисак ароматизованог 
пића.
Производ је доступан у различитим мирисима и упакован је у врећице од 
алуминијумске композитне фолије за продају на мало, као патроне са аромом 
за производњу мириса.

3307 90 00 Сврставање је одређено Основним правилима за примењивање Комбиноване 
номенклатуре 1. и 6, Напоменом 4. уз Главу 33 и наименовањем CN ознака 
3307 и 3307 90 00.
Производ није врсте која се користи као сировина у индустрији, нити је 
препарат врсте која се користи за производњу пића. Производ не додаје 
арому у течност, а самим тим не даје мирис самом напитку.
Према томе, искључује се сврставање у тарифни број 3302.
Производ је обликован да ароматизује ваздух који се удише при пијењу 
воде из боце. Садржи траку од нетканог материјала импрегнисану 
парфимеријским препаратом у смислу Напомене 4. уз Главу 33 за ту сврху 
(видети такође Коментар Хармонизованог система уз тарифни број 3307, 
тачка (V)(5)).
Стога, производ се сврстава у CN ознаку 3307 90 00 остали парфимеријски 
препарати, на другом месту непоменути нити обухваћени.

(*) Слика је само информативног карактера.

 – – – – – – – –
1 OJ L 269, 10. октобра 2013. стр. 1.
2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7. септембра 1987, стр. 1).
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На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18  – др. закон и 91/19) 

објављује се Уредба Комисије (ЕУ) о спровођењу број 2022/2260 од 14. новембра 2022. године, о сврставању одређенe робe у Комбино-
ваној номенклатури објављена у „Службеном листу Европске уније”, број L 299/17 од 18. новембра 2022. године, која у оригиналу на 
енглеском језику и у преводу на српски језик гласи:
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УРЕДБА КОМИСИЈЕ (ЕУ) О СПРОВОЂЕЊУ број 2022/2260 
од 14. новембра 2022. године 

о сврставању одређенe робe у Комбинованој номенклатури

ЕВРОПСКА КОМИСИЈА,

Имајући у виду Уговор о функционисању Европске уније,
Имајући у виду Уредбу (ЕУ) број 952/2013 Европског парламента и Савета од 9. октобра 2013. године којом се утврђује Царински 

закон Уније1, а посебно члан 57. став 4. и члан 58. став 2,
с обзиром на то да:
(1) Како би се осигурала једнообразна примена Комбиноване номенклатуре приложене уз Уредбу Савета (ЕЕЗ) број 2658/872, неоп-

ходно је усвојити мере у вези са сврставањем робе наведене у Анексу ове уредбе.
(2) Уредбом (ЕЕЗ) број 2658/87 утврђена су основна правила за примењивање Комбиноване номенклатуре. Ова правила се такође 

примењују на сваку другу номенклатуру која се у потпуности или делимично заснива на њој, или која јој додаје било какве потподеле и 
која је успостављена посебним прописима Уније, са циљем примене тарифних и других мера које се односе на трговину робом.

(3) У складу са тим основним правилима, роба описана у колони 1. табеле у Анексу сврстава се у CN ознаку наведену у колони 2, 
према разлозима датим у колони 3. те табеле.

(4) Потребно је обезбедити да корисник обавезујућег обавештења о сврставању, издатог за робу на коју се односи ова уредба, а које 
није у складу са овом уредбом, може одређени период, да настави да се позива на њу, у складу са чланом 34. став 9. Уредбе (ЕУ) број 
952/2013. Утврђује се да овај период треба да буде три месеца.

(5) Мере предвиђене у овој уредби су у складу са мишљењем Одбора за Царински закон,

ДОНЕЛА ЈЕ ОВУ УРЕДБУ:

Члан 1.
Роба описана у колони 1. табеле дате у Анексу сврстава се у оквиру Комбиноване номенклатуре у CN ознаку наведену у колони 2. 

те табеле.

Члан 2.
Обавезујуће обавештење о сврставању које није у складу са овом уредбом, може наставити да се примењује у складу са чланом 34. 

став 9. Уредбе (ЕУ) број 952/2013, у периоду од три месеца од дана ступања на снагу ове уредбе.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу 20. дана од дана објављивања у „Службеном листу Европске уније”.

Ова уредба је обавезујућа у целини и непосредно се примењује у свим државама чланицама.

У Бриселу, 14. новембра 2022. године.
За Комисију,

у име председника,
Gerassimos THOMAS
Генерални директор

АНЕКС

Опис робе Сврставање
(CN ознака)

Разлози

(1) (2) (3)
Систем кадица са улошком, припремљен као сет за продају на мало, који се 
састоји од:
 – пластичне кадице за вишекратну употребу (димензија приближно 39 cm × 
33 cm × 14 cm);
 – пластичних уложака за једнократну употребу у ролни који се одвајају 
кидањем; и
 – спремник за улошке.
Кадица, улошци и спремник су импрегнисани антимикробним једињењем 
које спречава ширење патогена. Ролна са улошцима се поставља у спремник. 
Систем је конструисан да спречи унакрсну контаминацију која доводи до 
ширења патогена приликом прања пацијената у болницама, здравственим и 
нездравственим установама.

3924 90 00 Сврставање је одређено Основним правилом за примењивање Комбиноване 
номенклатуре 1, 3 (б) и 6. и наименовањима CN ознака 3924 и 3924 90 00.
Производ је припремљен као сет за продају на мало у смислу Основног 
правила 3 (б). Битан карактер производу даје кадица за вишекратну употребу 
израђена од пластичне масе.
Искључује се сврставање у тарифни број 9018 као медицински инструмент 
или уређај јер се производ не користи за лечење пацијената. Чињеница да су 
кадица, улошци и спремник импрегнисани антимикробним једињењем, које 
служи само за спречавање унакрсне контаминације и ширења патогена, не 
чини производ медицинским инструментом или уређајем за дијагностику, 
спречавање или лечење болести, оперативне захвате итд. Даље, Коментар 
Хармонизованог система (ХС Коментар) уз тарифни број 9018 искључује 
санитарне производе од простих метала (видети ХС Коментар уз тарифни 
број 9018, други став, тачка (е)). То се тумачење може проширити на сличне 
производе од пластичне масе.
Искључује се сврставање у тарифни број 3922 јер кадица нема карактер 
санитарних производа из овог тарифног броја с обзиром на своје димензије, 
привремено постављање и није конструисана да се прикључи на водоводни 
или канализациони систем. Кадица има карактер малог преносивог 
санитарног производа из тарифног броја 3924 (видети такође ХС Коментар уз 
тарифни број 3922, трећи став, тачка (а) и уз тарифни број 3924 тачка (D)).
Стога, производ се сврстава у CN ознаку 3924 90 00 као остали хигијенски 
или тоалетни производ, од пластичне масе.

 – – – – – – – –
1 OJ L 269, 10. октобра 2013. стр. 1.
2 Уредба Савета (ЕЕЗ) број 2658/87 од 23. јула 1987. године о тарифној и статистичкој номенклатури и Заједничкој царинској тарифи (OJ L 256, 7.9.1987, стр. 1).
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На основу члана 3а став 4. Закона о Царинској тарифи („Службени гласник РС”, бр. 62/05, 61/07, 5/09, 95/18  – др. закон и 91/19) 
објављују се одлуке о сврставању робе које је донео Комитет за Хармонизовани систем Светске царинске организације (у даљем тексту: 
СЦО) на 69. Заседању марта 2022. године објављене на сајту СЦО у јуну 2022. године, а у складу са Уговором потписаним између СЦО 
и Управе царина Републике Србије од 28. априла 2008. године, које у оригиналу на енглеском језику и у преводу на српски језик гласе:

The following list contains the classification decisions (other than those subject to a reservation) taken by the Harmonized System Committee 
(69th Session – March 2022) on specific products, together with their related Harmonized System code numbers and, in certain cases, the 
classification rationale.

Advice
Parties seeking to import or export merchandise covered by a decision are advised to verify the implementation of the decision by the 

importing or exporting country, as the case may be.

No Product description Classification HS codes 
considered Classification rationale

1.

Herbal cough lozenges, composed of glycyrrhiza glaba, zingiba officinale, emblica officinalis, menthol and 
sugar base.
The product is used for the symptomatic treatment of various types of cough, hoarseness and sore throat 
caused by acute and chronic disease of the upper respiratory tract such as pharyngitis, laryngitis, tracheitis, 
bronchitis, due to environmental pollution, smoke, dust, changed whether conditions, smoking and speaking.

1704.90 17.04 and 30.04 GIRs 1 and 6.

2. Food preparation which contains soy protein isolate, whey protein concentrate powder 80% (with lecithin), 
flavour (natural vanilla cream) and silicon dioxide. 2106.10 21.06 GIRs 1 and 6.

3. Certain INN products
Classification (HS 2022) of 152 products of INN list 124 (See INN LISTS).

Chapters 28, 29, 30, 
32, and 35

4.
Certain INN products
Reclassification (HS 2022) of “lurbinectedin” (INN list 105) and “trabectedin” (INN list 87) in heading 
29.39 (subheading 2939.80). (See INN LISTS).

2939.80 29.39

5.
Certain INN products
Classification (HS 2022) of 226 products of INN lists 125 and 125 Covid - 19 (Special edition). (See INN 
LISTS).

Chapters 28, 29, 30, 
35 and 39

6. Certain INN products
Reclassification (SH 2022) of “autogene cevumeran” (INN List 122) in heading 30.02 (subheading 3002.41). 3002.41 30.02

7. Certain INN products
Classification (HS 2022) of “ledelabricin alfa” (INN List 122/124) in heading 35.04 (subheading 3504.00). 3504.00 35.04

8. Certain INN products
Classification (HS 2022) of “oplunofusp” (INN List 123) in heading 35.07 (subheading 3507.90). 3507.90 35.07

9.

Certain INN products
Reclassification (HS 2022) of 4 INN products, “valanafusp alfa” (INN List 118), “clervonafusp alfa” (INN 
List 120)”, “pabinafusp alfa” (INN List 120), in heading 30.02 (subheading 3002.13) and “tagraxofusp” 
(INN List 118) in heading 30.02 (subheading 3002.49).

30.02 30.02

10. Certain INN products
Reclassification (HS 2022) of “tozuleristide” (INN List 115) in heading 32.04 (subheading 3204.90). 3204.90 32.04

11.

Certain INN products
Reclassification (HS 2022) of “tridolgosir” in heading 29.39 (subheading 2939.79), “1-(4-methoxyphenyl)
propan-2-amine” (PMA) in heading 29.22 (subheading 2922.29) and “PMA hydrochloride” in heading 29.22 
(subheading 29.22.29).

29.22 and 29.39 29.22 and 29.39

12. Certain INN products
Reclassification (HS 2022) of certain modified viruses and bacteria in heading 30.02 (subheading 3002.49) 3002.49 30.02

13.

Flexible tubular casings for sausages,
obtained by extruding collagen from pork or beef animal skins through an outlet slot with a closed geometric 
shape (curved, oval or annular). Collagen is a fibrous protein of animal origin, flexible and resistant to 
traction, characterized by being composed of three chains of polypeptides coiled together. The product is 
presented in corrugated tubes of variable lengths.

3917.10 39.17 GIRs 1 (Note 8 to
Chapter 39) and 6.

14.

Vehicle tyres, with the following characteristics:
 – Condition: New
 – Material: rubber
 – Reference: 12R22.5 ETOT 18PR TL 152/149 K
 – Model: ETOT
 – Construction: radial
 – Section width: 298 mm
 – Width: 12 inches
 – Height: 10.44 inches
 – Rim Inside Diameter: 22.5 inches
 – Total outside diameter: 1096 mm
 – Rim depth: 24 mm
 – Load index: 7830 pounds
 – Speed rating: K (equivalent to 110 km/h)
 – Single load capacity: 3550 kg
 – Dual load capacity: 3250 kg
 – Inflation pressure: 135 PSI
Tyres are used on special vehicles working in extreme off-road conditions, such as dump trucks and concrete 
mixer trucks.

4011.20 40.11 GIRs 1 and 6.

15. Cellular bamboo panels 4418.91 44.18 GIRs 1, 3 (a) and 6.

16. Thin bricks, with a thickness of 2 cm or less, for use primarily in the non-load- bearing facing of walls or 
building features. 69.07 69.04 and 69.07

17.

Flat surface rectangular aluminium composite panel, with dimensions of 1250 * 2440 mm or 1250 * 
4880 mm and a thickness of 4 mm, consisting of two thin aluminium sheets and an inner polyethylene layer.
This type of aluminium composite panel is produced through a continuous lamination process in which the 
polyethylene sheet that will be the core is extruded and compacted between two aluminium sheets that are 
unwound at the same time. Finally, the flatness of the material is compacted and perfected, and a protective 
film is applied to it.

76.06 or 76.07 76.06 and 76.07
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No Product description Classification HS codes 
considered Classification rationale

18.

Cutter/ripper, (dimension (L x W x H, in mm): 2385 x 3500 x 1400), consisting of a rotor (diameter: 600 
mm, width: 3150 mm) with 148 replaceable conical carbide cutters, a pressure controlled safety clutch, 
and a hydraulic feeding maw and a rear drum, designed to be hauled by a medium or large tractor. Torque 
is transmitted from the tractor to the rotor that can rotate in both directions (counter and side milling). The 
cutters installed on the rotating rotor subsoil the land and crush the material being processed. The subsoil 
working depth is 300 mm. The hydraulic rear drum levels and packs the crushed material and at the same 
time supports the crusher. The feeding maw assists in feeding difficult material to the rotor and prevents the 
material been thrown on the tractor. The clutch protects the transmission line from overloads.
It is used in various fields, including for clearing farmland and forest, soil preparation for planting, bush 
clearing, crushing stumps, clearing building sites, maintenance of forest or farm roads, and crushing/clearing 
ice from the road.

8432.80 84.30 and 84.32 GIRs 1 (Note 8 to 
Chapter 84) and 6.

19. I nlet valve for a water turbine, being the valve between the pen stock pipe and the turbine to regulate 
water flowing from the dam to the turbine. 8481.80 84.81

20.

Electronic frequency inverters
(Application version) are devices whose primary function is to ensure the electronic speed, torque and/or 
position control of synchronous or asynchronous electric motors. They are mostly designed to be installed in 
electrical enclosures and are for various applications, industrial and commercial (service sector) alike. They 
come in the form of a shell, the size of which depends on their power in kW or kVA, and they generally 
have:
 – a dialogue interface (LCD screen, red LED text display with four or more characters)
 – a control/command terminal block (digital/analogue inputs/outputs)
 – a communication port (several protocols are available)
 – a power terminal block (for connecting the supply, the motor and an optional braking resistor)
 – a slot for a memory card (optional)
To enable parameter setting, diagnostics and drive optimization, the device can be connected to a computer 
via a RS232C, RS485 or ETHERNET communication port.
 – Depending on the model, these devices are designed to operate with a single or three-phase 230 VAC 50/60 
Hz supply or a three-phase supply that may range from 400 VAC to 660 VAC 50/60 Hz.
 – Also depending on their size (capacity in kW or kVA (power)), these devices consist of the following parts:
 – measurement sensors for the current, voltage and frequency delivered to the electric motor. The device 
calculates the speed of the motor with high precision by means of real-time measurement of these electrical 
variables and the use of a correctly constructed mathematical model. The name “soft speed sensor” is used 
here to designate this technology;
 – control card (the intelligent part of the device), which includes the control firmware;
 – a power circuit (or power unit), consisting of:
 – a power card, also called the driver card; 
 – rectifiers or thyristors (depending on the power) which convert alternating electrical energy into 
continuous electrical energy; 
 – chemical capacitors, which are mainly used to store continuous electrical energy; 
 – IGBT power transistors, usually three or six depending on the power of the device; 
 – braking transistor (optional).
It has the capability of receiving actual speed, torque or position feedback (closed loop). It means that can 
detect the actual working parameters of the motor in real time, and then adjust the parameters of the output 
current by comparing with the built-in set value, so as to stabilize the working state of the motor at the 
desired value.

9032.89 85.04 and GIRs 1 
and 6. 90.32

Copyright © 2022 World Customs Organization. All rights reserved. Requests and inquiries concerning translation, reproduction and 
adaptation rights should be addressed to copyright@.wcoomd.org

Следећа листа садржи одлуке о сврставању робе (осим оних које су предмет захтева за поновно разматрање) које је донео Комитет 
за Хармонизовани систем (69. заседање  – март 2022. године) за одређене производе, заједно са тарифном ознаком и, у одређеним случа-
јевима, основом за сврставање (Основна правила за примењивање Царинске тарифе, у даљем тексту: ОПП).

Савет:
Чланицама које желе да увезу или извезу робу обухваћену одлуком, саветује се да провере да ли земља из које увозе или у коју из-

возе робу примењује одлуку, у зависности од случаја.

Бр. Опис производа Сврставање Разматране 
тарифне ознаке Основ сврставања

1.

Биљне дражеје за кашаљ, састоје се од сладића (glycyrrhiza glabra), ђумбира (zingiber officinale), 
индијског огрозда (emblica officinalis), ментола и шећерне базе.

Производ се користи за симптоматску терапију различитих врста кашља, промуклости и упале 
грла изазваних акутним и хроничним обољењима горњих дисајних путева као што су фарингитис, 
ларингитис, трахеитис, бронхитис, услед загађења животне средине, дима, прашине, промене 
временских прилика, пушења и говора.

1704 90 1704 и 3004 ОПП 1. и 6.

2. Прехрамбени производ који садржи изолат протеина соје, концентрат протеина сурутке у праху 80% 
(са лецитином), арому (природни крем од ваниле) и силицијум диоксид. 2106 10 2106 ОПП 1. и 6.

3. Одређени INN производи
Сврставање (ХС 2022) 152 производа са INN листе 124 (Видети INN листе).

Главе 28, 29, 30, 
32 и 35

4.
Одређени INN производи
Поновно сврставање „лурбинектедина” (INN листа 105) и „трабектедина” (INN листа 87) у тарифни 
број 2939 (тарифни подброј 2939 80). (Видети INN листе).

2939 80 2939

5.
Одређени INN производи
Сврставање (ХС 2022) 226 производа са INN листе 125 и 125 Covid  – 19 (Специјално издање). (Видети 
INN листе).

Главе 28, 29, 30, 
35 и 39

6.
Одређени INN производи
Поновно сврставање (ХС 2022) „аутогеног цевумерана” (INN листа 122) у тарифни број 3002 (тарифни 
подброј 3002 41).

3002 41 3002  

7.
Одређени INN производи
Сврставање (ХС 2022) „леделабрицина алфа” (INN листа 122/124) у тарифни број 3504 (тарифни 
подброј 3504 00).

3504 00 3504
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Бр. Опис производа Сврставање Разматране 
тарифне ознаке Основ сврставања

8. Одређени INN производи
Сврставање (ХС 2022) „оплунофуспа” (INN листа 123) у тарифни број 3507 (тарифни подброј 3507 90). 3507 90 3507

9.

Одређени INN производи
Поновно сврставање (ХС 2022) 4 INN производа, „валанафусп алфа” (INN листа 118), „клервонафусп 
алфа” (INN листа 120), „пабинафусп алфа” (INN листа 120), у тарифни број 3002 (тарифни подброј 
3002 13) и „таграксофусп” (INN листа 118) у тарифни број 3002 (тарифни подброј 3002 49).

3002 3002

10.
Одређени INN производи
Поновно сврставање (ХС 2022) „тозулеристида” (INN листа 115) у тарифни број 3204 (тарифни 
подброј 3204 90). 

3204 90 3204

11.

Одређени INN производи
Поновно сврставање (ХС 2022) „тридолгосира” у тарифни број 2939 (тарифни подброј 2939 79), 
„1-(4-метоксифенил) пропан-2-амин” (PMA) у тарифни број 2922 (тарифни подброј 2922 29 и „PMA 
хидрохлорид” у тарифни број 2922 (тарифни подброј 2922 29). 

2922 и 2939 2922 и 2939

12.
Одређени INN производи
Поновно сврставање (ХС 2022) одређених модификованих вируса и бактерија у тарифни број 3002 
(тарифни подброј 3002 49).

3002 49 3002

13.

Флексибилни цевасти омоти за кобасичарске производе, добијени екструдирањем колагена из 
свињских или говеђих животињских кожа кроз излазни прорез затвореног геометријског облика 
(закривљен, овалан или прстенаст). Колаген је влакнасти протеин животињског порекла, флексибилан 
и отпоран на извлачење, који карактерише то што се састоји од три ланца полипептида умотаних 
заједно. Производ се испоручује као таласаста цев различитих дужина.

3917 10 3917 ОПП 1. (Напомена 8 
уз Главу 39) и 6. 

14.

Гуме за возила, са следећим карактеристикама:
 – Стање: ново
 – Материјал: каучук 
 – Ознака: 12R22.5 ETOT 18PR TL 152/149 K 
 – Модел: ETOT 
 – Конструкција: радијална 
 – Ширина пресека: 298 mm 
 – Ширина: 12 инча 
 – Висина: 10,44 инча
 – Унутрашњи пречник наплатка: 22,5 инча
 – Укупан спољни пречник: 1096 mm 
 – Дубина наплатка: 24 mm 
 – Индекс оптерећења: 7830 фунти 
 – Индекс брзине: K (еквивалентно 110 km/h) 
 – Носивост по једној гуми: 3550 kg 
 – Носивост по гуми у удвојеном точку: 3250 kg 
 – Притисак надувавања: 135 PSI 

Гуме се користе на специјалним возилима која раде у екстремним условима ван пута, као што су 
дампери и возила са уграђеном бетонском мешалицом.

4011 20 4011 ОПП 1. и 6. 

15. Плоче са ћелијастом структуром од бамбуса 4418 91 4418 ОПП 1, 3 (а) и 6.

16. Танке опеке, дебљине 2 cm или мање, за употребу првенствено у неносивим облогама зидова или 
грађевинских елемената. 6907 6904 и 6907

17.

Правоугаони алуминијумски композитни панел равне површине, димензија 1250 x 2440 mm или 
1250 x 4880 mm и дебљине 4 mm, састоји се од два танка алуминијумска листа и унутрашњег слоја од 
полиетилена.

Овај тип алуминијумског композитног панела је производен путем континуираног процеса ламинације 
при којем се лист полиетилена, који ће бити језгро, екструдира и сабија између два алуминијумска 
листа која се истовремено одмотавају. Коначно, равност материјала је обезбеђена и усавршена, а на 
њега се наноси заштитни филм.

7606 или 7607 7606 и7607

18.

Секач/резач, (димензије (Д x Ш x В, у mm): 2385 х 3500 х 1400), састоји се од ротора (пречник: 
600 mm, ширина: 3150 mm) са 148 изменљивих конусних карбидних секача, сигурносне спојнице 
управљане притиском, и хидрауличног улазног ждрела и задњег добоша, конструисан да се вуче 
средњим или великим трактором. Обртни момент се преноси са трактора на ротор који може да 
ротира у оба смера (глодање у супротном смеру и у смеру кретања). Резачи постављени на ротирајући 
ротор поткопавају земљу и дробе материјал који обрађују. Радна дубина испод површине земље 
је 300 mm. Задњи хидраулични добош поравнава и пакује дробљени материјал и истовремено 
подупире дробилицу. Улазно ждрело потпомаже да се материјал који прави потешкоће уведе до 
ротора и спречава да се тај материјал избаци на трактор. Спојница штити линију преносног склопа од 
преоптерећења.

Користи се у различитим областима, укључујући крчење пољопривредног земљишта и шума, 
припрему земљишта за садњу, чишћење грмља, дробљење пањева, чишћење градилишта, одржавање 
шумских или пољопривредних путева и дробљење/чишћење леда са пута.

8432 80 8430 и 8432 ОПП 1. (Напомена 8 
уз Главу 84) и 6.

19. Улазни вентил за водену турбину, је вентил између цевовода и турбине за регулисање воде која тече 
од акумулације бране до турбине. 8481 80 8481



144 Број 144 30. децембар 2022.

Бр. Опис производа Сврставање Разматране 
тарифне ознаке Основ сврставања

20.

Електронски фреквентни претварачи (верзија за примену) су уређаји чија је примарна функција 
да обезбеде електронско управљање брзином, обртним моментом и/или положајем синхроних или 
асинхроних електромотора. Углавном су конструисани за уградњу у електрична кућишта и имају 
различите примене, како индустријске тако и комерцијалне (услужни сектор). Испоручују се у облику 
оклопа, чија величина зависи од њихове снаге у kW или kVА, и обично садрже:
 – интрфејс за комуникацију (LCD екран, црвени текстуални LED дисплеј са четири или више 
карактера)
 – управљачки/командни прикључни блок (дигитални/аналогни улази/излази)
 – комуникациони порт (неколико протокола на располагању)
 – прикључни блок за напајање (за повезивање напајања, мотора и опционог кочионог отпорника)
 – слот за меморијску картицу (опционо).

Како би се омогућило подешавање параметара, дијагностика и оптимизација рада, уређај се може 
повезати са рачунаром путем RS232C, RS485 или Ethernet комуникационог порта.
 – Зависно од модела, ови уређаји су конструисани да раде са једнофазним или трофазним напајањем 
од 230 VAC 50/60 Hz или трофазним напајањем које може да се креће у распону од 400 VAC до 660 
VAC 50/60 Hz.
 – Такође зависно од њихове величине (оптерећење у kW или kVA (снага)), ови уређаји се састоје од 
следећих делова:
 – Мерних сензора струје, напона и фреквенције које добија електромотор. Уређај израчунава 
брзину мотора са великом прецизношћу мерењем ових електричних величина у реалном времену и 
коришћењем пројектованог математичког модела са задатом грешком. Назив „меки сензор брзине” се 
овде користи за означавање ове технологије;
 – управљачке картице (паметни део уређаја), који укључује управљачки уграђени софтвер (firmware);
 – јединице кола за напајање (или јединица за напајање), која се састоји од:
 – картице за напајање, која се још назива и драјвер;
 – исправљача или тиристора (у зависности од напајања) који претварају наизменичну електричну 
струју у једносмерну електричну струју;
 – хемијских кондензатора, који се углавном користе за складиштење једносмерне електричне струје;
 – транзистора за напајање IGBT, обично три или шест у зависности од напајања уређаја;
 – кочионог транзистора (опционо).

Има могућност пријема повратне информације о стварној брзини, обртном моменту или положају 
(затворена петља). То значи да може да детектује стварне радне параметре мотора у реалном времену, а 
затим да прилагоди параметре излазне струје упоређивањем са уграђеном задатом вредношћу, како би 
се стабилизовало радно стање мотора на жељеној вредности.

9032 89 8504 и 9032 ОПП 1. и 6.

Оригинално објављено од стране СЦО на енглеском и француском под насловима:
Harmonized System Committee Decisions
© 2019. година, Светска царинска организација (СЦО), Брисел, Белгија
Сва права задржана
© Управа царина Републике Србије, фебруар 2020. година за издање из децембра 2019. године
Објављено споразумно са СЦО, Брисел, Белгија
Квалитет овог превода и његова повезаност са службеним текстом су одговорност Управе царина Републике Србије.
Управа царина наводи да су само француска и енглеска верзија службене и могу се користити као референтне.

5156
На основу члана 4. став 1, члана 13. став 1. и члана 14. Закона о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 17. 

став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – 
УС, 44/14 и 30/18  – др. закон) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично 
тумачење),

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Именује се Пајић Савић (Ђорђе) Светлана, доктор наука из области судске психијатрије, адреса: Београд, Вукасовићева 80, за суд-

ског вештака за област: медицина и ужу специјалност  – психијатрија.

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

Број 740-05-01278/2021-22
У Београду, 28. септембра 2022. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5157
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10) и члана 

136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење),  
Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Катић (Томислав) Александар, магистар техничких наука, адреса: Бојане Првуловић 15/22, Пожаревац, дужности суд-

ског вештака за област: машинска техника и ужа специјалност: процена штете на моторним возилима.
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II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.  

Број 740-05-00409/2010-03
У Београду, 12. децембра 2022. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5158
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 17. 

став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – 
УС, 44/14 и 30/18  – др. закон) и члана 136.  Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично 
тумачење),  

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Петронијевић (Милан) Николина, дипломирани инжењер грађевине, адреса: Вајара Ђоке Јовановића 20,  Београд, 

дужности судског вештака за област грађевинарство  – ужа специјалност: процена вредности, квалитет, степен изграђености и др.

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

Број 740-05-01690/2010-03
У Београду, 13. октобра 2022. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5159
На основу члана 4. став 1. и члана 19. став 1. тачка 1) Закона о судским вештацима („Службени гласник РС”, број 44/10), члана 17. 

став 4. и члана 24. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – 
УС, 44/14 и 30/18  – др. закон) и члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично 
тумачење),  

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Разрешава се Максимовић (Милан) Марко, дипломирани инжењер саобраћаја, адреса: Цара Душана бр. 44, Шабац, дужности суд-

ског вештака за област саобраћај  – транспорт  – безбедност  – ужа специјалност: саобраћајне незгоде.

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

Број 740-05-02312/2010-03
У Београду, 20. октобра 2022. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5160
На основу члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење) и 

чл. 2, 3, 5. и 6. Правилника о сталним судским тумачима („Службени гласник РС”, бр. 35/10, 80/16 и 7/17), решавајући по захтеву Башић 
Хедије из Београда, Војводе Степе 206/16, за постављење за сталног судског преводиоца,

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Поставља се Башић Хедија из Београда, Војводе Степе 206/16, за сталног судског преводиоца за арапски језик.

II
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 740-06-01401/2022-22
У Београду, 7. децембра 2022. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.
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5161
На основу члана 136. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тума-
чење) и чл. 2, 3, 5 и 6. Правилника о сталним судским тумачима 
(„Службени гласник РС”, бр. 35/10, 80/16 и 7/17), решавајући по 
захтеву Шипетић Горане из Београда, Милана Ракића 108/4, за по-
стављење за сталног судског преводиоца,

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Поставља се Шипетић Горана из Београда, Милана Ракића 

108/4, за сталног судског преводиоца за арапски језик.

II
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 740-06-01416/2022-22
У Београду, 7. децембра 2022. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5162
На основу члана 136. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумаче-
ње) и чл. 2, 3, 5. и 6. Правилника о сталним судским тумачима 
(„Службени гласник РС”, бр. 35/10, 80/16 и 7/17), решавајући по 
захтеву Мансоури Радуана из Аранђеловца, Космајска 50/2, за по-
стављење за сталног судског преводиоца,

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Поставља се Мансоури Радуан из Аранђеловца, Космајска 

50/2, за сталног судског преводиоца за арапски језик.

II
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 740-06-01417/2022-22
У Београду, 7. децембра 2022. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5163
На основу члана 136. Закона о општем управном поступку 

(„Службени гласник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тума-
чење) и чл. 2, 3, 5 и 6. Правилника о сталним судским тумачима 
(„Службени гласник РС”, бр. 35/10, 80/16 и 7/17), решавајући по 
захтеву Јаначковић Петра из Београда, Маљенска 8/20, за поста-
вљење за сталног судског преводиоца,

Министар правде доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I
Поставља се Јаначковић Петар из Београда, Маљенска 8/20, 

за сталног судског преводиоца за арапски језик.

II
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 740-06-01420/2022-22
У Београду, 7. децембра 2022. године

Министар,
Маја Поповић, с.р.

5164
На основу члана 113. ст. 4. и 5. Закона о здравственој заштити 

(„Службени гласник РС”, број 25/19),
Министар здравља доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о престанку дужности вршиоца дужности директора 
Завода за хитну медицинску помоћ Ниш

I
Др Славољубу Живадиновићу престаје дужност вршиоца ду-

жности директора Завода за хитну медицинску помоћ Ниш.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 119-01-575/2022-04
У Београду, 30. децембра 2022. године

Министар,
проф. др Даница Грујичић, с.р.

5165
На основу члана 113. ст. 4. и 5. и члана 117. Закона о здрав-

ственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19),
Министар здравља доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању вршиоца дужности директора Завода за 
ургентну медицину Ниш

I
Именује се др Снежана М. Радивојевић за вршиоца дужно-

сти директора Завода за ургентну медицину Ниш.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 119-01-576/2022-04
У Београду, 30. децембра 2022. године

Министар,
проф. др Даница Грујичић, с.р.

5166
На основу члана 113. ст. 4. и 5. и члана 117. Закона о здрав-

ственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19),
Министар здравља доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању вршиоца дужности директора Дома 
здравља Владичин Хан

Ⅰ
Именује се Сузана Савић за вршиоца дужности директора 

Дома здравља Владичин Хан.

ⅠⅠ
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 119-01-508/2022-04
У Београду, 30. децембра 2022. године

Министар,
проф. др Даница Грујичић, с.р.
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5167

На основу члана 113. ст. 4. и 5. Закона о здравственој заштити („Службени гласник РС”, број 25/19),
Министар здравља доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о престанку дужности директора Дома здравља Владичин Хан

Ⅰ
Престаје дужност др Кристини Петровић, директору Дома здравља Владичин Хан.

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

Број 119-01-507/2022-04
У Београду, 30. децембра 2022. године

Министар,
проф. др Даница Грујичић, с.р.

П РА В О СУ Ђ Е
5168

На основу члана 87. став 1, члана 88. став 2. и члана 97. ст. 
3. и 5. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, 
бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11  – др. закон, 101/11, 38/12  – УС, 
121/12, 101/13, 111/14  – УС, 117/14, 106/15 и 63/16  – УС) и члана 
13. став 1. алинеја пета Закона о Државном већу тужилаца („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15),

Државно веће тужилаца, на седници одржаној 28. децембра 
2022. године, донело је

ОД Л У К У

I
Ђерђи Вилагош, заменику јавног тужиоца у Основном јав-

ном тужилаштву у Суботици, 31. децембра 2022. године, престаје 
функција на лични захтев. 

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
А брoj 789/22

У Београду, 28. децембра 2022. године
Председник Државног већа тужилаца,

Загорка Доловац, с.р.

5169
На основу члана 87. став 1, члана 88. став 2. и члана 97. ст. 

3. и 5. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, 
бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11  – др. закон, 101/11, 38/12  – УС, 
121/12, 101/13, 111/14  – УС, 117/14, 106/15 и 63/16  – УС) и члана 
13. став 1. алинеја пета Закона о Државном већу тужилаца („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15),

Државно веће тужилаца, на седници одржаној 28. децембра 
2022. године, донело је

ОД Л У К У

I
Емини Станковић, заменику јавног тужиоца у Основном јав-

ном тужилаштву у Пироту, 30. децембра 2022. године, престаје 
функција на лични захтев. 

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

А брoj 789/22
У Београду, 28. децембра 2022. године

Председник Државног већа тужилаца,
Загорка Доловац, с.р.

5170
На основу члана 87. став 1, члана 88. став 2. и члана 97. ст. 

3. и 5. Закона о јавном тужилаштву („Службени гласник РС”, 
бр. 116/08, 104/09, 101/10, 78/11  – др. закон, 101/11, 38/12  – УС, 
121/12, 101/13, 111/14  – УС, 117/14, 106/15 и 63/16  – УС) и члана 
13. став 1. алинеја пета Закона о Државном већу тужилаца („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 116/08, 101/10, 88/11 и 106/15),

Државно веће тужилаца, на седници одржаној 28. децембра 
2022. године, донело је

ОД Л У К У

I
Мирјани Паповић, заменику јавног тужиоца у Вишем јав-

ном тужилаштву у Лесковцу, 30. децембра 2022. године, престаје 
функција на лични захтев. 

II
Ову одлуку објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

А брoj 789/22
У Београду, 28. децембра 2022. године

Председник Државног већа тужилаца,
Загорка Доловац, с.р.
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5172
На основу члана 52. став 1. тачка 1) и члана 88. став 2. тач-

ка 9) и став 3. тачка 2), а у вези са чланом 90. став 1. Закона о 
енергетици („Службени гласник РС”, бр.145/14, 95/18  – др. закон 
и 40/21), тач. III и IV Методологије за одређивање ценa помоћних 
услуга и цена закупа резерве снаге за системске услуге секундар-
не и терцијарне регулације („Службени гласник РС”, број 10/22) 
и члана 12. Статута Агенције за енергетику Републике Србије 
(„Службени гласник РС”, број 52/05),

Савет Агенције за енергетику Републике Србије на 222. ре-
довној седници одржаној 29. децембра 2022. године, донео је

ОД Л У К У

о ценама помоћних услуга и ценама закупа резерве 
снаге за системске услуге секундарне и терцијарне 

регулације за 2023. годину

1) Одређују се цене помоћних услуга:
(1) За услугу регулације напона у термоелектранама и тер-

моеелектранама  – топланама у износу од 15.744,00 динара/Mvar 
индуктивно и 17.143,00 динара/Mvar капацитивно.

(2) За услугу регулације напона у хидроелектранама у изно-
су од 35.460,00 динара/Mvar индуктивно и 33.448,00 динара/Mvar 
капацитивно.

(3) за услугу безнапонског покретања у месечном износу од 
825.458,00 динара.

2) Услуга регулације напона обрачунава се месечно у износу 
који одговара збиру производа расположивих реактивних снага, у 
термоелектранама и термоеелектранама  – топланама и у хидрое-
лектранама, у индуктивном и капацитивном режиму, намењених 
за пружање овe услугe и одговарајућих цена из тачке 1) подтачке 
(1) и (2) ове одлуке.

3) За електрану која пружа услугу регулације напона која је 
била у планираном застоју, месечни износ за услугу регулације 
напона обачунат у складу са тачком 2) ове одлуке коригује се мно-
жењем са коефицијентом који одговара односу броја дана плани-
раног застоја и укупног броја дана у месецу. 

4) Одређују се цене закупа резерве снаге за системске услуге:
(1) секундарне регулације у износу од 1.146,00 динара/MW и
(2) терцијарне регулације у смеру повећања снаге у износу од 

402,00 динара/MW.
5) Услуга закупа резерве снаге за системску услугу секундар-

не регулације обрачунава се месечно у износу који одговара збиру 
производа опсега снаге намењене пружању овe услугe захтеванe 
од стране оператора преносног система и цене из тачке 4) подтач-
ка (1) ове одлуке, по сатима током месеца. 

6) Услуга закупа резерве снаге за системску услугу терцијар-
не регулације у смеру повећања снаге обрачунава се месечно у из-
носу који одговара збиру производа снаге намењене пружању ове 
услуге захтеванe од стране оператора преносног система која је 
намењена пружању услуге у смеру повећања снаге и цене из тачке 
4) подтачка (2) ове одлуке, по сатима током месеца.

7) Месечни износ за услуге закупа резерве снаге секундарне 
и терцијарне регулације у смеру повећања снаге обачунат у складу 
са тач. 5) и 6) ове одлуке умањује се у сваком сату током месеца за 
износ који одговара производу разлике захтеване снаге од стране 
оператера преносног система и обезбеђене снаге у реалном време-
ну за секундарну и терцијарну резерву и цена из тачке 4. подтачка 
(1) односно подтачка (2) ове одлуке.

8) Услуга примарне регулације и услуга терцијарне регулаци-
је у смеру смањења снаге се не плаћају.

9) Цене из тач. 1) и 4) ове одлуке исказане су без ПДВ-а.
10) Ова одлука се објављује у „Службеном гласнику Репу-

блике Србије” и ступа на снагу даном објављивања, а примењује 
се од 1. јануара 2023. године.

Број 868/2022-Д-02/1
У Београду, 29. децембра 2022. године

Агенција за енергетику Републике Србије
Председник Савета,
Дејан Поповић, с.р.

5173
На основу члана 34. Закона о слободном приступу инфор-

мацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 
54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), члана 73. став 3. Закона о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), чла-
на 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07 
 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 
4. и члана 7. став 2. Одлуке о раду Стручне службе Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 27/22), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу вршиоца дужности помоћника 

генералног секретара – Сектор  за надзор над заштитом 
података о личности у Стручној служби Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности

I
Поставља се Марко Антић за вршиоца дужности помоћника 

генералног секретара  – Сектор  за надзор над заштитом података 
п личности у Стручној служби Повереника за информације од јав-
ног значаја и заштиту података о личности, од 23. децембра 2022. 
године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 112-02-86/2022-04

У Београду, 20. децембра 2022. године
Повереник за информације од јавног значаја  

и заштиту података о личности
Повереник,

Милан Мариновић, с.р.

5174
На основу члана 34. Закона о слободном приступу инфор-

мацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 
54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), члана 73. став 3. Закона о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), чла-
на 67a Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка и 83/05  – исправка, 64/07, 67/07 
 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 
4. и  члана 7. став 2. Одлуке о раду Стручне службе Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 27/22), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу вршиоца дужности помоћника 

генералног секретара – Сектор  за процесуирање 
прекршаја у Стручној служби Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности

I
Поставља се Мирослав Велимановић за вршиоца дужности 

помоћника генералног секретара  – Сектор  за процесуирање пре-
кршаја у Стручној служби Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности, од 23. децембра 2022. го-
дине, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 112-02-87/2022-04

У Београду, 20. децембра 2022. године
Повереник за информације од јавног значаја  

и заштиту података о личности
Повереник,

Милан Мариновић, с.р.
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5175

На основу члана 34. Закона о слободном приступу инфор-
мацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 
54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), члана 73. став 3. Закона о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 
67а Закона о државним („Службени гласник РС”, бр. 79/05, 81/05 
 – исправка и 83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члaна 4. и члана 7. став 2. 
Одлуке о раду Стручне службе Повереника за информације од јав-
ног значаја и заштиту података о личности („Службени гласник 
РС”, број 27/22), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу вршиоца дужности помоћника 

генералног секретара – Сектор  за међународне 
односе, домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби 

Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности

I
Поставља се Гордана Мохоровић за вршиоца дужности по-

моћника генералног секретара  – Сектор за међународне односе, 
домаћу сарадњу и пројекте у Стручној служби Повереника за ин-
формације од јавног значаја и заштиту података о личности, oд 23. 
децембра 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије“.
Број 112-02-88/2022-04

У Београду, 20. децембра 2022. године
Повереник за информације од јавног значаја  

и заштиту података о личности
Повереник,

Милан Мариновић, с.р.

5176
На основу члана 34. Закона о слободном приступу инфор-

мацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 
54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), члана 73. став 3. Закона о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), чла-
на 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07 
 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 
4. и члана 7. став 2. Одлуке о раду Стручне службе Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 27/22), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу вршиоца дужности помоћника 

генералног секретара – Сектор за заштиту права лица 
и пренос података о личности у Стручној служби 
Повереника за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности

I
Поставља се Наталија Ћетковић за вршиоца дужности по-

моћника генералног секретара  – Сектор за заштиту права лица и 
пренос података о личности у Стручној служби Повереника за ин-
формације од јавног значаја и заштиту података о личности, од 23. 
децембра 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 112-02-89/2022-04

У Београду, 20. децембра 2022. године
Повереник за информације од јавног значаја  

и заштиту података о личности
Повереник,

Милан Мариновић, с.р.

5177
На основу члана 34. Закона о слободном приступу инфор-

мацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 
54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), члана 73. став 3. Закона о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), чла-
на 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07 
 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 
4. и члана 7. став 2. Одлуке о раду Стручне службе Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 27/22), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу вршиоца дужности помоћника 

генералног секретара – Сектор  за информационе 
технологије у Стручној служби Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности

I
Поставља се Радоје Гвозденовић за вршиоца дужности по-

моћника генералног секретара  – Сектор за информационе техно-
логије у Стручној служби Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности, од 23. децембра 2022. го-
дине, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 112-02-90/2022-04

У Београду, 20. децембра 2022. године
Повереник за информације од јавног значаја и  

заштиту података о личности
Повереник,

Милан Мариновић, с.р.

5178
На основу члана 34. Закона о слободном приступу инфор-

мацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 
54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), члана 73. став 3. Закона о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), чла-
на 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка и 83/05  – исправка, 64/07, 67/07 
 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 
4. и члана 7. став 2. Одлуке о раду Стручне службе Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 27/22), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу вршиоца дужности помоћника 

генералног секретара – Сектор за хармонизацију 
прописа и нормативне послове у Стручној служби 

Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности

I
Поставља се Лела Рудић за вршиоца дужности помоћника 

генералног секретара  – Сектор за хармонизацију прописа и нор-
мативне послове у Стручној служби Повереника за информације 
од јавног значаја и заштиту података о личности, oд 23. децембра 
2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 112-02-91/2022-04

У Београду, 20. децембра 2022. године
Повереник за информације од јавног значаја  

и заштиту података о личности
Повереник,

Милан Мариновић, с.р.



152 Број 144 30. децембар 2022.

5179
На основу члана 34. Закона о слободном приступу инфор-

мацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 
54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), члана 73. став 3. Закона о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), чла-
на 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07 
 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20), и члана 
4. и члана 7. став 2. Одлуке о раду Стручне службе Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 27/22), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу вршиоца дужности помоћника 

генералног секретара – Сектор за жалбе и извршења у 
области приступа информацијама у Стручној служби 

Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности

I
Поставља се Славољупка Павловић за вршиоца дужности 

помоћника генералног секретара  – Сектор за жалбе и извршења у 
области приступа информацијама у Стручној служби Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, 
oд 23. децембра 2022. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 112-02-92/2022-04

У Београду, 20. децембра 2022. године
Повереник за информације од јавног значаја  

и заштиту података о личности
Повереник,

Милан Мариновић, с.р.

5180
На основу члана 34. Закона о слободном приступу инфор-

мацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 
54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), члана 73. став 3. Закона о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), чла-
на 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07 
 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 
4. и члана 7. став 2. Одлуке о раду Стручне службе Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 27/22), доносим

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу вршиоца дужности помоћника 

генералног секретара – Сектор за извештавање и 
аналитичке послове у Стручној служби Повереника за 
информације од јавног значаја и заштиту података о 

личности

I
Поставља се Златко Петровић за вршиоца дужности помоћ-

ника генералног секретара  – Сектор  за извештавање и аналитичке 
послове у Стручној служби Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности, од 23. децембра 2022. го-
дине, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
Број 112-02-93/2022-04

У Београду, 20. децембра 2022. године
Повереник за информације од јавног значаја  

и заштиту података о личности
Повереник,

Милан Мариновић, с.р.

5181
На основу члана 34. Закона о слободном приступу инфор-

мацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 
54/07, 104/09, 36/10 и 105/21), члана 73. став 3. Закона о заштити 
података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), чла-
на 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07 
 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17, 95/18 и 157/20) и члана 
4. и члана 7. став 5. Одлуке о раду Стручне службе Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности 
(„Службени гласник РС”, број 27/22), доносим

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности шефa Кабинета – 
Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника 

за информације од јавног значаја и заштиту података о 
личности 

I
Поставља се Драгослав Ђукић за вршиоца дужности шефa 

Кабинета  – Кабинет Повереника у Стручној служби Повереника 
за информације од јавног значаја и заштиту података о личности,  
од 26. децембра 2022. године, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

Број 112-02-99/2022-04
У Београду, 23. децембра 2022. године

Повереник за информације од јавног значаја  
и заштиту података о личности

Повереник,
Милан Мариновић, с.р.

5182
На основу члана 21. став 1. тачка 7) Статута Републичког 

фонда за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник 
РС”, брoj 48/21) и члана 2. став 2. Одлуке о утврђивању основице 
доприноса за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком 
фонду за пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник 
РС”, бр. 9/18 и 37/19),

Директор Републичког фонда за пензијско и инвалидско оси-
гурање доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о утврђивању месечне основице доприноса за лица 
укључена у обавезно осигурање, на коју се обрачунава 

и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање 
у 2023. години

1. Овим решењем утврђује се номинални износ месечне 
основице доприноса на коју се обрачунава и плаћа допринос за 
обавезно пензијско и инвалидско осигурање у Републичком фонду 
за пензијско и инвалидско осигурање (у даљем тексту: основица 
доприноса) у 2023. години, за лица укључена у обавезно осигу-
рање, у складу са чланом 15. Закона о пензијском и инвалидском 
осигурању („Службени гласник РС”, бр. 34/03, 64/04  – УС, 84/04 
 – др. закон, 85/05, 101/05  – др. закон, 63/06  – УС, 5/09, 107/09, 
101/10, 93/12, 62/13, 108/13, 75/14, 142/14, 73/18, 46/19  – УС, 86/19, 
62/21, 125/22 и 138/22).

2. Основица доприноса за лица из тачке 1. овог решења, у 
складу са чланом 2. Одлуке о утврђивању основице доприноса 
за лица укључена у обавезно осигурање у Републичком фонду за 
пензијско и инвалидско осигурање („Службени гласник РС”, бр. 
9/18 и 37/19) утврђује се у износу од: 

1) 35.025 динара;
2) 40.029 динара
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3) 54.039 динара;
4) 65.047 динара;
5) 80.058 динара;
6) 87.063 динара;
7) 115.083 динара;
8) 127.091 динара;
9) 155.112 динара;
10) 200.144 динара;
11) 300.216 динара;
12) 400.288 динара;
13) 500.360 динара.

3. На основицу доприноса из тачке 2. овог решења обрачу-
нава се и плаћа допринос за пензијско и инвалидско осигурање до 
децембра 2023. године. 

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

01 број 022.4-9446/22
У Београду, 30. децембра 2022. године

Директор,
Драгана Калиновић, с.р.

ЛОКАЛНА САМОУПРАВА
5183

БРУС
На основу чл. 8. и 9. Закона о матичним књигама („Службе-

ни гласник РС”, бр. 20/09, 145/14 и 47/18) и члана 32. став 1. тач-
ка 6) Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14  – др. закон, 101/16  – др. закон, 47/18 и 111/21  – др. за-
кон) и члану 40. став 1. тачка 6. Статута општине Брус („Службени 
лист општине Брус”, број 2/19),

Скупштина општине Брус, по прибављеном мишљењу Ми-
нистарства државне управе и локалне самоуправе број 20-00-
446/2022-26 од 4. јула 2022. године, на седници одржаној 15. авгу-
ста 2022. године, донела је

ОД Л У К У

о одређивању матичног подручја на територији 
општине Брус

1. Овом одлуком одређује се матично подручје за које се воде 
матичне књиге на територији општине Брус, као и седиште матич-
ног подручја.

2. Матично подручје за које се воде матичне књиге на терито-
рији општине Брус је:

Матично подручје Брус, које чине насељена места: Брус, Др-
тевци, Мала Грабовница, Кобиље, Ботуња, Мала Врбница, Жиљ-
ци, Велика Грабовница, Кочине, Дренова, Тршановци, Лепенац, 
Брђани, Игрош, Влајковци, Грашевци, Радманово, Горњи Липо-
вац, Шошиће, Паљевштица, Ливађе, Брзеће, Крива Река, Осредци, 
Милентија, Рибари, Будиловина, Град, Батоте, Жарево, Доњи Ли-
повац, Разбојна, Стројинци, Ковиоци, Дупци, Равни, Жуње, Зла-
тари, Богише, Жилинци, Блажево, Чокотар, Градац, Домишевина, 
Боранци, Стануловићи, Витоше, Ковизла, Радуње, Бело Поље, 
Иричићи, Судимља, Доње Левиће, Ђерекари, Бозољин, Равниште, 
Горње Левиће и Кнежево.

3. Седиште матичног подручја Брус је у Брусу.
4. Даном почетка примене ове одлуке престаје да важи Одлу-

ка о одређивању матичних подручја на територији општине Брус, 
број 20-9/2019-I од 12. новембра 2019. године („Службени гласник 
РС”, број 82/19).

5. Ова одлука ступа на снагу осмог дана од дана објављивања 
у „Службеном гласнику Републике Србије”, а почеће да се приме-
њује од 1. јануара 2023. године.

Број 20-4/2022-I
У Брусу, 15. августа 2022. године  

Скупштина општине Брус
Председник,

Драгана Деспотовић, с.р.

5184
ВЛАДИЧИН ХАН

На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима 
(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тач-
ка 9. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 
129/07, 83/14  – др. закон, 101/16  – др. закон, 47/18 и 111/21  – др. 
закон), члана 40. став 1. тач. 12. и 152. Статута општине Владичин 
Хан („Службени гласник града Врања”, број 4/19), 

Скупштина општине Владичин Хан, на седници која је одр-
жана 23. децембра 2022. године доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора Јавног предузећа  
„ЈП за комунално уређење Владичин Хан”

I
Горан Радивојевић, дипломирани инжењер хемије, из с. Сува 

Морава, општина Владичин Хан, именује се за директора Јавног 
предузећа „ЈП за комунално уређење Владичин Хан”, на период 
од четири године.

II
Именовани из тачке 1. овог решења је дужан да ступи на 

функцију у року од осам дана од дана објављивања овог решења у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

III
Ово решење је коначно.

IV
Решење са образложењем објавити у „Службеном гласнику 

Републике Србије”, „Службеном гласнику града Врања” и Интер-
нет страници општине Владичин Хан.

Образложење

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одред-
бама 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник 
РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној 
самоуправи („Службени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. закон, 
101/16 и др. закон, 47/18 и 111/21  – др. закон), члана 40. став 1. тач. 
12. и 152. Статута општине Владичин Хан („Службени гласник 
града Врања”, број 4/19).

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано 
је да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локал-
не самоуправе именује орган одређен статутом јединице локалне 
самоуправе на период од четири године, на основу спроведеног 
јавног конкурса.
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Чланом 32. став 1. тачка 9. Закона о локалној самоуправи 
и чланом 40. став 1. тачка 12. Статута општине Владичин Хан, 
прописано је да Скупштина општине у складу са Законом између 
осталог именује и разрешава директоре јавних предузећа чији је 
оснивач.

Поступак за избор директора ЈП за комунално уређење Вла-
дичин Хан започет је доношењем Одлуке о спровођењу јавног 
конкурса за избор директора Јавног предузећа за комунално уре-
ђење Владичин Хан.

Оглас о јавном конкурсу за избор директора Јавног предузећа 
за комунално уређење Владичин Хан, објављен је у „Службеном 
гласнику РС”, број 110 од 30. септембра 2022. године, у „Службе-
ном гласнику града Врања”, број 17 од 27. септембра 2022. годи-
не, у дневним новинама које се дистрибуирају на целој територији 
Републике Србије, Информер и на Интернет страници општине 
Владичин Хан.

Огласом о јавном конкурсу (у даљем тексту: Јавни конкурс), 
у складу са Законом о јавним предузећима и актима ЈП за комунал-
но уређење Владичин Хан, утврђени су услови за избор директора 
ЈП за комунално уређење и докази који се достављају уз пријаву, 
као и начин оцењивања стручне оспособљености знања и вештине 
кандидата у складу са законом којим се уређује правни положај 
јавних предузећа, Уредбом о мерилима за именовање директора 
јавног предузећа („Службени гласник РС”, број 65/16), Одлуком 
о начину и поступку избора и именовања директора јавних преду-
зећа чији је оснивач општина Владичин Хан („Службени гласник 
града Врања”, број 9/19) и Одлуком о спровођењу Јавног конкурса 
за избор директора Јавног предузећа за комунално уређење Вла-
дичин Хан („Службени гласник града Врања”, број 17/22).

У року утврђеним јавним конкурсом за избор директора Јав-
ног предузећа за комунално уређење Владичин Хан, достављена је 
једна пријава и то Горана Радивојевића, дипломираног инжењера 
хемије, из с. Сува Морава, општина Владичин Хан. Након пре-
гледа пријаве и доказа који су приложени уз пријаву, Комисија за 
спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа чији је 
оснивач општина Владичин Хан (у даљем тексту: Комисија), утвр-
дила је да је пријава Горана Радивојевића благовремена, потпуна и 
разумљива. Комисија је саставила списак кандидата са једним кан-
дидатом Гораном Радивојевићем који испуњава услове за учешће 
у изборном поступку.

У изборном поступку, Комисија је извршила проверу и оце-
њивање стручне оспособљености кандидата.

 Након спроведеног изборног поступка у коме је кандидат 
оцењиван, Комисија је у складу са чланом  41. став 1. Закона о 
јавним предузећима, саставила Ранг-листу кандидата за избор ди-
ректора Јавног предузећа за комунално уређење Владичин Хан са 
једним кандидатом који је испунио услове прописане јавним кон-
курсом и у складу са чланом 40. став 3. Закона, испунио пропи-
сана мерила за избор директора наведеног јавног предузећа и то: 

Горан Радивојевић, дипломирани инжењер хемије, из с. Сува 
Морава, општина Владичин Хан, са просечном оценом 2,87 од 
максималне оцене 3.

На основу достављене Ранг-листе, број 06-110/7/22-I од 14. 
новембра 2022. године, и Записника о спроведеном изборном по-
ступку, број 06-101/22-I од 2. новембра 2022. године, Записника о 
спроведеном изборном поступку, број 06-106/22-I од 9. новембра 
2022. године и Записника о спроведеном изборном поступку, број 
06-110/22-I од 14. новембра 2022. године, припремљен је Предлог 
акта о именовању Горана Радивојевића за директора ЈП за кому-
нално уређење Владичин Хан.

У складу са чланом 41. став 4. Закона о јавним предузећима, 
Решење о именовању директора је коначно.

Одредбама члана 42. Закона о јавним предузећима, између 
осталог прописано је да се акт о именовању директора јавног пре-
дузећа чији је оснивач јединица локалне самоуправе са образложе-
њем објављује у „Службеном гласнику Републике Србије” у гласи-
лу јединице локалне самоуправе и на Интернет страници органа 
надлежног за именовање директора, као и да је сходно одредбама 
члана 43. став 1. наведеног закона, именовани кандидат дужан да 
ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања реше-
ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

На основу наведеног Скупштина општине донела је решење 
као у диспозитиву.

Упутство о правном средству: Против овог решења може се 
покренути управни спор пред Управним судом  – Одељење у Нишу 
у року од 30 дана од дана пријема решења.

Број 06-121/9/22-I
У Владичином Хану, 23. децембра 2022. године

Скупштина општине Владичин Хан
Председница,

Данијела Поповић, с.р.

5185
ЈАГОДИНА
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима 

(„Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 32. тачка 9) у 
вези са чланом 66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Слу-
жбени гласник РС”, бр. 129/07, 83/14  – др. закон, 101/16  – др. 
закон, 47/18 и 111/21  – др. закон) и члана 38. тачка 12) Статута 
града Јагодине („Службени гласник града Јагодине”, број 23/18), 
по спроведеном јавном конкурсу за избор директора Јавног пре-
дузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска 
топлана”, Јагодина,

Скупштина града Јагодине на 21. седници одржаној 16. де-
цембра 2022. године, доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора Јавног предузећа за 
производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска 

топлана”, Јагодина

I
Именује се Надежда Марковић Пурић, дипл. економиста из 

Јагодине, за директора Јавног предузећа за производњу и дистри-
буцију топлотне енергије „Градска топлана”, Јагодина, на период 
од четири године. 

II
Именована из тачке I. овог решења, заснива радни однос на 

одређено време.

III
Ово решење је коначно.

IV
Решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”, 

„Службеном гласнику града Јагодине” и на званичној интернет 
презентацији града Јагодине.

Образложење

Правни основ за доношење овог решења садржан је у одред-
бама члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени 
гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19), члана 32. тачка 9) у вези са чланом 
66. став 3. Закона о локалној самоуправи („Службени гласник РС”, 
бр. 129/07, 83/14  – др. закон, 101/16  – др. закон, 47/18 и 111/21  – 
др. закон) и члана 38. тачка 12) Статута града Јагодине („Службе-
ни гласник града Јагодине”, број 23/18).

Чланом 24. став 3. Закона о јавним предузећима прописано је 
да директора јавног предузећа чији је оснивач јединица локалне са-
моуправе именује орган одређен статутом локалне самоуправе, на 
период од четири године, а на основу спроведеног јавног конкурса.

Чланом 32. тачка 9) Закона о локалној самоуправи и чланом 
38. тачка 12) Статута града Јагодине, прописано је да Скупшти-
на града именује и разрешава надзорни одбор и директоре јавних 
предузећа чији је оснивач и даје сагласност на њихове статуте, у 
складу са законом.

На основу члана 38. став 2. Закона о јавним предузећима, 
Скупштина града Јагодине донела је Одлуку о спровођењу јав-
ног конкурса за избор директора Јавног предузећа за производњу 
и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана”, Јагодина 
(„Службени гласник града Јагодине”, брoj 15/22). 
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Јавни конкурс за избор директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана”, Јагодина 

објављен је у „Службеном гласнику РС”, број 113/22, „Службеном гласнику града Јагодине”, број 15/22, дневном листу „Српски теле-
граф” од 18. октобра 2022. године и на званичној интернет презентацији града Јагодине.

Огласом о јавном конкурсу, између осталог, утврђени су услови за именовање директора, докази који се достављају уз пријаву, 
стручна оспособљеност, знања и вештине које се оцењују у изборном поступку и начин њихове провере.

Јавни конкурс за именовање директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана”, Јаго-
дина спровела је Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енер-
гије „Градска топлана”, Јагодина, образована Решењем о образовању Комисије за спровођење конкурса за избор директора Јавног пре-
дузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана”, Јагодина („Службени гласник града Јагодине”, број 15/22).

Комисија за спровођење конкурса за избор директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска 
топлана”, Јагодина (у даљем тексту: Комисија) је по истеку рока за подношење пријава констатовала да је пријава Надежде Марковић 
Пурић, као једина пријава на јавни конкурс, потпуна, благовремена и разумљива.

Након увида у доказе о испуњености прописаних услова за именовање директора приложених уз пријаву кандидата и спроведеног 
изборног поступка, примењујући мерила утврђена Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа („Службени гласник 
РС”, број 65/16) и Одлуком о начину и поступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Јагодина („Слу-
жбени гласник града Јагодине”, број 12/17), Комисија је саставила Ранг-листу кандидата, са само једним кандидатом, Надеждом Марко-
вић Пурић, дипл. економистом из Јагодине, који испуњава мерила за избор директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију 
топлотне енергије „Градска топлана”, Јагодина.

Записнике о спроведеном изборном поступку са Ранг-листом кандидата, Комисија је, у складу са чланом 25. Одлуке о начину и по-
ступку избора и именовања директора јавних предузећа чији је оснивач град Јагодина, доставила Градској управи за опште, скупштин-
ске, нормативне и заједничке послове града Јагодине.

Сагласно члану 41. став 3. Закона о јавним предузећима утврђен је предлог Решења о именовању Надежде Марковић Пурић из Ја-
године за директора Јавног предузећа за производњу и дистрибуцију топлотне енергије „Градска топлана”, Јагодина и достављен Скуп-
штини града Јагодине на одлучивање.

Имајући у виду напред наведено, Скупштина града Јагодине донела је Решење као у диспозитиву.
Решење о именовању директора коначно је, сагласно одредби члана 41. став 4. Закона о јавним предузећима.
Поука о правном леку: Ово решење је коначно и против њега није допуштена жалба али се може покренути управни спор пред 

Управним судом у Београду у року од 30 дана од дана пријема решења.

Број 020-269/2022-01
У Јагодини, 16. децембра 2022. године

Скупштина града Јагодине
Председник,

Драган Марковић, с.р.

5186
ШАБАЦ
На основу члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) и чл. 39. и 131. Статута града 

Шапца („Службени лист града Шапца”, број 5/19),
Скупштина града Шапца, на седници од 21. децембра 2022. године, донела је

Р Е Ш Е Њ Е

о именовању директора ЈKП „Топлана – Шабац”

1. Именује се Рајко Шушић, дипломирани инжењер машинства из Шапца, за директора ЈКП „Топлана Шабац”, на период од четири 
године.

2. Именовани је дужан да ступи на функцију у року од осам дана од дана објављивања решења о именовању у „Службеном гласни-
ку Републике Србије”.

3. Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије,”, „Службеном листу града Шапца и општина Богатић, Владимир-
ци и Коцељева” као и на интернет страници града Шапца.

Образложење

Одредбом члана 24. став 3. Закона о јавним предузећима („Службени гласник РС”, бр. 15/16 и 88/19) прописано је да директора 
јавног предузећа именује оснивач на период од четири године, на основу спроведеног јавног конкурса.

Скупштина града Шапца, на седници од 2. септембра 2021. године именовала је Комисију за спровођење конкурса за избор дирек-
тора јавних предузећа чији је оснивач град Шабац („Службени лист града Шапца”, број 22/21).

На седници од 3. новембра 2022. године Скупштина града је донела Одлуку о спровођењу јавног конкурса за избор директора ЈКП 
„Топлана Шабац”, („Службени лист града Шапца”, број 27/22).

Текст огласа о јавном конкурсу је објављен у „Службеном гласнику РС”, број 124 од 10. децембра 2022. године, „Службени листу 
града Шапца”, број 27/22, дневним новинама „Курир” од 1. децембра 2022. године и на интернет страници града Шапца. Конкурс је био 
отворен 30 дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије.”

На оглас за конкурс пријавио се кандидат Рајко Шушић.
Комисија за спровођење конкурса за избор директора јавних предузећа, на седници одржаној 13. децембра 2022. године разматрала 

је приспелу пријаву и констатовала да је пријава благовремена, разумљива и потпуна. Након тога је састављен списак са једним канди-
датом.

На седници одржаној 13. децембра 2022. године Комисија је спровела изборни поступак у виду усмене провере стручне оспособље-
ности, знања и вештина пријављеног кандидата, након чега је саставила Ранг-листу са једним кандидатом у складу са Законом о јавним 
предузећима и Уредбом о мерилима за именовање директора јавног предузећа, („Службени гласник РС”, број 65/16). О спроведеном 
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Број 119-00-67/2022-14
У Шапцу, 21. децембра 2022. године

Скупштина града Шапца
Председник, 

Немања Пајић, с.р.
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