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ВЛ А Д А
1157

На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,
Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

У Р Е Д Б У

о допуни Уредбе о мерама за време ванрeдног стања

Члан 1.
У Уредби о мерама за време ванредног стања („Службени 

гласник РС”, бр. 31/20 и 36/20), после члана 4а додаје се члан 4б, 
који гласи:

„Члан 4б
Ради заштите од ширења заразних болести, на територији Ре-

публике Србије забрањује се обављање:
1) међумесног превоза путника аутобусима;
2) међународног и унутрашњег железничког саобраћаја за 

превоз путника; 
3) међународног и домаћег водног саобраћаја за превоз пут-

ника. 
Забрана из става 1. овог члана не односи се на превоз за који 

је, у складу са епидемиолошком ситуацијом, добијена дозвола ми-
нистра надлежног за послове саобраћаја.”

Члан 2.
Превознику који је започео превоз, из члана 4б став 1. ове 

уредбе, пре ступања на снагу ове уредбе, омогућиће се да обави 
започети превоз и да се врати у седиште превозника.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2710/2020
У Београду, 20. марта 2020. године

Влада
Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

1158
На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,
Влада, уз супотпис председника Републике, доноси 

У Р Е Д Б У

о пореским мерама за време ванредног стања ради 
ублажавања економских последица насталих услед 
болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2  

Члан 1.
Овом уредбом утврђују се пореске мере за време ванредног 

стања ради ублажавања економских последица насталих услед бо-
лести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2 у циљу повећања 
ликвидности пореских обвезника.

Члан 2. 
Према пореским обвезницима  – правним лицима, предузет-

ницима, пољопривредницима и физичким лицима који имају одо-
брено одлагање плаћања дугованог пореза у смислу одредаба чл. 
73 –74б Закона о пореском поступку и пореској администрацији 
(„Службени гласник РС”, бр. 80/02, 84/02  – исправка, 23/03, 55/04, 
61/05, 85/05  – др. закон, 61/07, 20/09  – др. закон, 53/10, 101/11, 
2/12  – исправка, 93/12, 47/13, 108/13, 68/14, 105/14, 112/15, 15/16, 
108/16, 30/18, 95/18 и 86/19  – у даљем тексту: Закон о пореском 
поступку и пореској администрацији), за време ванредног стања 

неће се предузимати мере прописане чланом 74. ст. 7 –9. Закона о 
пореском поступку и пореској администрацији почев од рате која 
је доспевала у марту 2020. године.

Пореска управа неће за време ванредног стања по службеној 
дужности поништити споразум, односно укинути решење о одла-
гању плаћања дугованог пореза и неће ради наплате истог спрово-
дити поступак принудне наплате, при чему се у наведеном перио-
ду не обрачунава камата у смислу чл. 75. и 76. Закона о пореском 
поступку и пореској администрацији.

Члан 3.
Пореским обвезницима  – правним лицима, предузетницима, 

пољопривредницима и физичким лицима за време ванредног ста-
ња на износ мање или више плаћеног пореза и споредних давања, 
осим камате, обрачунава се и плаћа камата по стопи једнакој годи-
шњој референтној стопи Народне банке Србије.  

Члан 4.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
05 број 110-2707/2020

У Београду, 20. марта 2020. године
Влада

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.

1159
На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,
Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

У Р Е Д Б У

о коришћењу финансијских средстава буџета 
Републике Србије за време ванредног стања насталог 

услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се коришћење финансијских сред-

става буџета Републике Србије за време ванредног стања насталог 
услед болести COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Члан 2.
За време ванредног стања насталог услед болести COVID-19 

изазване вирусом SARS-CoV-2 могу се без органичења преусме-
равати апропријације предвиђене за другу намену у текућу буџет-
ску резерву и користити за намену ублажавања последица болести 
COVID-19 изазване вирусом SARS-CoV-2.

Члан 3.
За коришћење буџетске резерве из члана 2. ове уредбе Влада 

доноси посебну одлуку. 

Члан 4.
Одредбе ове уредбе не примењују се на преусмеравање сред-

става у текућу буџетску резерву и њихово коришћење за остале 
намене. 

Члан 5.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”. 
05 број 110-2708/2020

У Београду, 20. марта 2020. године
Влада

Председник Републике,
Александар Вучић, с.р.

Први потпредседник Владе,
Ивица Дачић, с.р.
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На основу члана 200. став 6. Устава Републике Србије,
Влада, уз супотпис председника Републике, доноси

У Р Е Д Б У

о роковима у судским поступцима за време ванредног 
стања проглашеног 15. марта 2020. године

Члан 1.
Рокови за подношење тужбе у парничном поступку, приватне 

тужбе у кривичном поступку, предлога за покретање ванпарничног 
поступка или поступка извршења и обезбеђења, подношење тужбе 
у управном спору и подношење уставне жалбе, престају тећи за 
време ванредног стања проглашеног 15. марта 2020. године.

Члан 2.
Рокови за изјављивање правних лекова, правних средстава 

или за предузимање других процесних радњи у поступцима из 
члана 1. ове уредбе, престају тећи за време ванредног стања про-
глашеног 15. марта 2020. године.

У кривичном поступку, прекршајном поступку и поступку за 
привредне преступе, рокови за изјављивање жалби на одлуке који-
ма се поступак окончава, као и за изјављивање ванредних правних 
лекова, престају тећи за време ванредног стања проглашеног 15. 
марта 2020. године. 

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу даном објављивања у „Службеном 

гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2693/2020
У Београду, 20. марта 2020. године

Влада
Председник Републике,

Александар Вучић, с.р.
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

1161
На основу члана 18. став 1. Закона о сточарству („Службе-

ни гласник РС”, бр. 41/09, 93/12 и 14/16) и члана 42. став 1. 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

У Р Е Д Б У

о утврђивању Дугорочног програма мера за спровођење 
одгајивачког програма у Републици Србији за период 

2020–2024. године

Члан 1.
Овом уредбом утврђује се Дугорочни програм мера за спро-

вођење одгајивачког програма у Републици Србији за период 
2020 –2024. године (у даљем тексту: Програм), који је одштампан 
уз ову уредбу и чини њен саставни део.

Члан 2.
Програмом из члана 1. ове уредбе утврђују се циљеви одгаји-

вачког рада и мере за спровођење циљева из одгајивачког програ-
ма: код великих преживара, у свињарству, код ситних преживара, 
код копитара, у живинарству, у пчеларству, у аквакултури, као  и 
финансирање спровођења Програма.

Члан 3.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2598/2020 
У Београду, 19. март 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

ДУГОРОЧНИ ПРОГРАМ 
МЕРА ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА У РЕПУБЛИЦИ СРБИЈИ ЗА ПЕРИОД 2020–2024. ГОДИНЕ

I. ЦИЉЕВИ ОДГАЈИВАЧКОГ РАДА

Република Србија располаже са 5,3 милиона хектара пољопривредних површина, од чега су 3,4 милиона хектара чини коришћено 
пољопривредно земљиште. У структури коришћеног пољопривредног земљишта, највеће учешће чине оранице и баште са 73,1% и ли-
ваде и пашњаци са 20,7%.

У циљу рационалног коришћења наведених површина неопходно је:
1) веће учешће сточарства, мерено бројем условних грла по јединици површине, производње меса, млека, јаја, вуне, меда и других 

сточарских производа по хектару;
2) у области сточарске производње, већа концентрација броја стоке по одгајивачу, развојем фармерског типа производње, преко кога 

ће бити рационално искоришћене расположиве земљишне површине и биљна производња која ће бити у функцији развоја сточарства;
3) повећање продуктивности по грлу у производњи млека, меса, јаја, вуне, као и квалитета ових производа, као и других сточарских 

производа;
4) примена нових метода и поступака у припреми хране за домаће животиње и смањење утрошка хране за домаће животиње за 

јединицу производа;
5) извршавање рејонизације производње у складу са структуром земљишних површина, начином коришћења земљишта и потре-

бама појединих врста домаћих животиња за храном за домаће животиње, а у складу са принципима поделе у оквиру Европске уније на 
равничарске, брежуљкасте, брдске и планинске услове одгоја домаћих животиња.

II. МЕРЕ ЗА СПРОВОЂЕЊЕ ОДГАЈИВАЧКОГ ПРОГРАМА

У периоду 2020 –2024. године по врсти стоке вршиће се следеће мере за спровођење одгајивачког програма: 

1. Мере за спровођење одгајивачког програма код великих преживара

Ред.
бр. Назив мере

Планирани годишњи обим Јединица 
мере2020. 2021. 2022. 2023. 2024.

Племените расе говеда
Сименталска раса

1. Селекцијске смотре 65.012 75.000 85.000 95.000 100.000 грло
2. Линеарна оцена првотелки 13.600 17.000 19.000 21.000 23.000 грло
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3. Контрола млечности уматичених крава 29.100 33.000 35.000 37.000 40.000 грло
4. Контрола биковских мајки 400 450 500 520 550 грло
5. Перформанс тест бикова 4 7 9 11 13 грло
6. Биолошки тест бикова 20 22 24 26 28 грло
7. Прогени тест на товност 1 2 3 3 3 грло
8. Прогени тест на млечност 11 13 15 17 20 грло
9. Прогени тест на телесну грађу 7 9 11 13 15 грло

Холштајн-фризијска раса
1. Селекцијске смотре 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 грло
2. Линеарна оцена првотелки 2.000 3.000 3.500 4.000 4.300 грло
3. Контрола млечности уматичених крава 5.500 6.500 7.000 7.500 8.000 грло
4. Контрола биковских мајки 105 110 115 120 125 грло
5. Перформанс тест бикова 2 2 4 6 8 грло
6. Биолошки тест бикова 3 4 5 6 7 грло
7. Прогени тест на млечност 3 4 5 6 7 грло
8. Прогени тест на телесну грађу 2 3 4 4 4 грло

Товне расе
1. Селекцијске смотре 500 800 1.000 1.200 1.500 грло
2. Контрола плодности крава 200 300 400 500 600 грло
3. Контрола биковских мајки 8 10 12 15 17 грло
4. Перформанс тест бикова 2 2 3 3 3 грло
5. Биолошки тест бикова 1 1 2 2 2 грло
6. Прогени тест на меснатост (товне и особине квалитета трупа) - 1 1 1 1 грло

2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињарству

Ред.
бр. Назив мере

Планирани годишњи обим Јединица 
мере2020. 2021. 2022. 2023. 2024.

Племените расе свиња
1. Селекцијске смотре 11.000 12.000 14.000 16.000 18.000 грло
2. Контрола продуктивности уматичених крмача 10.000 12.000 14.000 16.000 18.000 грло
3. Контрола продуктивности уматичених нерастова 300 350 400 500 600 грло
4. Одабирање и контрола нерастовских мајки 650 700 800 900 1.000 грло
5. Перформанс тест нерастова 500 600 700 800 900 грло
6. Перформанс тест назимица 7.000 7.500 8.000 9.000 10.000 грло
7. Биолошки тест нерастова 40 60 70 80 90 грло
8. Прогени тест нерастова 3 5 7 9 11 грло

3. Мере за спровођење одгајивачког програма код ситних преживара

Ред
бр.

Назив мере Планирани годишњи обим Јединица 
мере2020. 2021. 2022. 2023. 2024.

Аутохтоне расе оваца
1. Селекцијске смотре 20.000 30.000 40.000 50.000 60.000 грло
2. Контрола продуктивности оваца 13.000 20.000 30.000 40.000 50.000 грло
3. Контрола млечности оваца 5.700 8.000 9.000 12.000 15.000 грло
4. Перформанс тест овнова 20 22 24 26 28 грло
5. Биолошки тест овнова 25 28 31 34 37 грло
6. Прогени тест овнова 5 8 11 14 17 грло

Племените расе оваца
1. Селекцијске смотре 22.000 32.000 42.000 47.000 55.000 грло
2. Контрола продуктивности оваца 17.000 20.000 25.000 30.000 40.000 грло
3. Перформанс тест овнова 20 23 26 29 32 грло
4. Биолошки тест овнова 25 27 29 31 33 грло
5. Прогени тест овнова 5 7 9 11 13 грло

Козе
1. Селекцијске смотре 6.000 10.000 15.000 20.000 25.000 грло
2. Контрола продуктивности коза 5.000 10.000 15.000 20.000 25.000 грло
3. Контрола млечности коза 3.500 4.500 6.000 8.000 10.000 грло
4. Перформанс тест јарчева 5 10 15 20 25 грло
5. Биолошки тест јарчева 5 10 15 20 25 грло
6. Прогени тест јарчева на млечност 2 4 6 8 10 грло

4. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара

Ред
бр. Назив мере

Планирани годишњи обим Јединица 
мере2020. 2021. 2022. 2023. 2024.

Липицанери
1. Селекцијске смотре 250 260 285 300 325 грло
2. Коришћење у репродукцији уматичених кобила са познатим пореклом 60 80 100 120 140 грло
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3. Коришћење у репродукцији пастува, које одреди стручна комисија као висококвалитетне пастуве у 
оквиру матичних запата 10 12 15 15 15 грло

Тркачки коњи (енглески пунокрвни коњ и расе касача)
Енглески пунокрвни коњ

1. Контрола продуктивности уматичених кобила са познатим пореклом 80 130 130 140 140 грло

2. Коришћење у репродукцији пастува које одреди стручна комисија као „пепиниере” на ергелама и 
висококвалитетне пастуве у оквиру матичних запата на индивидуалним газдинствима 5 10 10 12 12 грло

3. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године који потичу из сопствене производње на 
ергелама 5 5 8 8 8 грло

4. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године који потичу из сопствене производње на 
индивидуалним газдинствима 5 11 13 13 15 грло

5. Лиценцирање пастува 3 4 4 5 5 грло
Расе касача

1. Контрола продуктивности уматичених кобила са познатим пореклом 20 110 110 120 125 грло

2. Коришћење у репродукцији пастува које одреди стручна комисија као „пепиниере” на ергелама и 
висококвалитетне пастуве у оквиру матичних запата на индивидуалним газдинствима 2 8 8 9 9 грло

3. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године који потичу из сопствене производње на 
индивидуалним газдинствима 2 9 10 10 14 грло

4. Лиценцирање пастува 2 4 5 7 8 грло
Спортски коњи (енглеска полукрвна раса, холштајн раса, хановеранска раса, тракенер раса, KWPN раса)

1. Контрола продуктивности уматичених кобила са познатим пореклом 30 60 60 60 60 грло

2. Коришћење у репродукцији пастува, које одреди стручна комисија као „пепиниере” на ергелама и 
висококвалитетне пастуве у оквиру матичних запата на индивидуалним газдинствима 5 5 5 5 5 грло

3. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године који потичу из сопствене производње на 
индивидуалним газдинствима 5 5 5 5 7 грло

4. Лиценцирање пастува 2 2 2 3 3 грло
Арапски коњ

1. Контрола продуктивности уматичених кобила са познатим пореклом 50 50 54 58 60 грло

2. Коришћење у репродукцији пастува, које одреди стручна комисија као „пепиниере” на ергелама и 
висококвалитетне пастуве у оквиру матичних запата на индивидуалним газдинствима 7 8 9 9 10 грло

3. Одгој подмлатка оба пола у старости од 1 до 3 године који потичу из сопствене производње на 
индивидуалним газдинствима 10 10 11 12 12 грло

4. Лиценцирање пастува 5 5 6 7 7 грло
Хладнокрвне расе коња

1. Селекцијске смотре 45 45 45 50 50 грло
2. Контрола продуктивности уматичених кобила са познатим пореклом 75 75 80 85 85 грло
3. Лиценцирање пастува 7 7 7 8 9 грло

5.  Мере за спровођење одгајивачког програма у живинарству

Ред.
бр. Назив мере

Планирани годишњи обим Јединица 
мере2020. 2021. 2022. 2023. 2024.

Племените расе
1. Тест родитеља тешког типа 2.000 3.000 3.500 4.000 4.500 грло
2. Тест родитеља лаког типа 2.000 2.500 3.000 3.500 4.000 грло
3. Тест бројлера 1.000 4.000 4.500 5.000 5.500 грло
4. Тест носиља конзумних јаја 1.000 4.000 4.500 5.000 5.500 грло
5. Тест ћурака у тову 450 700 800 900 1.000 грло

6. Мере за спровођење одгајивачког програма у пчеларству

Ред.
бр. Назив мере

Планирани годишњи обим Јединица 
мере2020. 2021. 2022. 2023. 2024.

1. Квалитетне пчелиње матице из линија 25.000 35.000 40.000 45.000 50.000 грло
2. Перформанс тест линија 30 50 50 55 60 линија
3. Селекција пчела на продуктивност 40 50 50 55 60 линија
4. Праћење нових екотипова пчела 10 12 12 14 14 линија
5. Тест трутовских мајки 8 14 16 18 20 линија

7. Мере за спровођење одгајивачког програма у аквакултури

Ред. 
бр. Назив мере

Планирани годишњи обим Јединица 
мере2020. 2021. 2022. 2023. 2024.

Пастрмка
1. Одабирaње приплодних матица риба 250 500 700 800 1.000 грло
2. Обележавање матица 250 500 700 800 1.000 грло
3. Контрола продуктивности уматичених калифорнијских пастрмки 230 500 600 700 800 грло
4. Испитивање преношења особина на потомство одабраних квалитетних матица 12 25 30 35 40 фамилија
5. Обележавање јединки кандидата за матице 1.000 1.500 1.700 1.800 2.000 грло
6. Гајење подмлатка оба пола 11 20 30 40 45 фамилија
7. Вештачки мрест калифорнијскe пастрмкe 1.000 2.000 2.500 3.000 4.000 грло

Шаран
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1. Одабирaње приплодних матица риба 100 250 250 300 300 грло
2. Обележавање матица 220 250 250 300 300 грло
3. Контролу продуктивности уматичених шарана 220 220 220 270 270 грло
4. Испитивање преношења особина на потомство одабраних квалитетних матица 14 40 45 45 45 фамилија
5. Обележавање јединки кандидата за матице 1.000 1.500 2.000 2.250 2.250 грло
6. Гајење подмлатка оба пола 18 40 45 45 45 фамилија
7. Вештачки мрест шарана 200 300 300 400 400 грло

Аутохтоне врсте риба
Поточна пастрмка, липљан, младица, деверика, дивљи шаран, лињак, деверика

1. Одабирaње приплодних матица риба 400 600 800 1.000 1.200 грло
2. Обележавање матица 450 600 800 1.000 1.200 грло

III. ФИНАНСИЈСКА СРЕДСТВА

Програм се реализује путем доношења годишњих програма мера за спровођење одгајивачког програма у складу са законом којим 
се уређује сточарство.

Неопходна средства по групама мера и укупно

2020. 2021. 2022. 2023. 2024.
1. Мере за спровођење одгајивачког програма код великих преживара 99.355.984 114.935.600 125.225.360 135.314.400 145.910.960
2. Мере за спровођење одгајивачког програма у свињарству 10.543.520 12.058.800 13.782.080 15.708.160 17.634.240
3. Мере за спровођење одгајивачког програма код ситних преживара 28.647.840 40.361.880 52.658.320 67.814.760 84.843.200
4. Мере за спровођење одгајивачког програма код копитара 2.887.040 3.870.880 4.197.440 4.518.800 4.796.480
5. Мере за спровођење одгајивачког програма у живинарству 1.029.600 2.251.600 2.584.400 2.917.200 3.250.000
6. Мере за спровођење одгајивачког програма у пчеларству 3.723.200 5.444.400 5.912.400 6.622.200 7.269.600
7. Мере за спровођење одгајивачког програма у аквакултури 3.812.640 7.671.560 9.169.160 10.112.960 11.048.960
Укупно 149.999.824 186.594.720 213.529.160 243.008.480 274.753.440

1162
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 допуни Уредбе о утврђивању Државног програма 
помоћи и обнове оштећених породичних стамбених 
објеката у својини грађана услед дејства поплава и 

града у јуну 2019. године

Члан 1.
У Уредби о утврђивању Државног програма помоћи и обно-

ве оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана 
услед дејства поплава и града у јуну 2019. године („Службени 
гласник РС”, брoj 42/19), у Државном програму помоћи и обно-
ве оштећених породичних стамбених објеката у својини грађана 
услед дејства поплава и града у јуну 2019. године, у Одељку 7. 
Процена потребних финансијских средстава и извор финансира-
ња, додајe се став 2. који гласи:

„Додатна средства за спровођење овe уредбе у износу од 
100.000.000,00 динара обезбеђена су  Законoм о буџету Републи-
ке Србије за 2020. годину („Службени гласник РС”, брoj 84/19) у 
оквиру Раздела 3  – Влада, Глава 3.22  – Канцеларија за управља-
ње јавним улагањима, Програм 1511  – Обнова и изградња обје-
ката јавне намене и санирање последица елементарне непогоде, 
Функција 110  – Извршни и законодавни органи, финансијски и 
фискални послови и спољни послови, Програмска активност 0002 
 – Координација послова обнове и изградње објеката јавне наме-
не, апропријација економска класификација 484  – накнада штете 
за повреде или штету насталу услед елементарних непогода или 
других природних узрока, у износу од 100.000.000,00 динара.”

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

ња у „Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 110-2612/2020
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1163
На основу члана 146. став 6. Закона о полицији („Службени 

гласник РС”, бр. 6/16, 24/18 и 87/18) и члана 42. став 1. Закона 
о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 
101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – 
др. закон), 

Влада доноси 

У Р Е Д Б У

о стручном оспособљавању приправника и полагању 
стручног испита у Министарству унутрашњих послова

Уводна одредба

Члан 1.
Овом уредбом уређује се програм, поступак и начин струч-

ног оспособљавања приправника и полагање стручног испита у 
Министарству унутрашњих послова (у даљем тексту: Министар-
ство).

Програм стручног оспособљавања приправника

Члан 2.
Стручно оспособљавање приправника спроводи се по Про-

граму стручног оспособљавања приправника, на начин који 
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обезбеђује да се приправник, практичним радом и учењем под 
надзором, оспособи за самостално обављање послова радног ме-
ста на које је примљен у радни однос.

Програм стручног оспособљавања приправника (Прилог 1), 
одштампан је уз ову уредбу и чини њен саставни део, а садржи 
послове, односно области које приправник треба да упозна на по-
јединим радним местима, време трајања практичног рада на одре-
ђеним радним местима и начин извођења и контроле над спрово-
ђењем практичног рада.

План спровођења Програма стручног оспособљавања при-
правника утврђује министар унутрашњих послова (у даљем тек-
сту: министар), односно полицијски службеник којег он овласти.

Ко полаже стручни испит

Члан 3.
Стручни испит за рад у Министарству (у даљем тексту: 

стручни испит) полажу приправници до окончања приправничког 
стажа, као и други полицијски службеници (у даљем тексту: кан-
дидати).

Испитна комисија за полагање стручног испита

Члан 4.
Кандидати стручни испит полажу пред Испитном комисијом 

за полагање стручног испита (у даљем тексту: Испитна комиси-
ја), која проверава познавање важећих прописа којима су уређене 
области из испитних предмета утврђених овом уредбом.

Испитну комисију решењем образује министар у коју, на две 
године, именује председника, заменика председника и испитиваче, 
као и секретаре.

Председник и заменик председника Испитне комисије име-
нују се из реда руководиоца стратешког нивоа руковођења у Ми-
нистарству.

Кандидате за чланове Испитне комисије  – испитиваче пре-
длаже руководилац унутрашње организационе јединице Мини-
старства.

Чланови Испитне комисије  – испитивачи могу бити запосле-
ни који имају најмање седам година радног искуства на пословима 
са високим образовањем на студијама другог степена, односно на 
основним студијама у трајању од најмање четири године и који 
имају радно искуство из области из којих испитују.

Председник Испитне комисије стара се о обезбеђењу услова 
за рад Испитне комисије, на предлог секретара Испитне комисије 
одређује чланове Испитне комисије  – испитиваче по сваком поје-
диначном термину полагања стручног испита, стара се о несмета-
ном обављању стручног испита, одговоран је за законито спрово-
ђење испита, усклађује примену испитних критеријума.  

Секретари Испитне комисије обављају административ-
но-техничке послове за потребе Испитне комисије, а њих предла-
же руководилац надлежне организационе јединице Министарства.

Актом о образовању Испитне комисије, председнику, заме-
нику председника, испитивачима, као и секретарима, одређује 
се растерећење од редовних послова, или додатно оптерећење и 
увећање плате које се остварује сагласно закону или, изузетно, ако 
су за то обезбеђена средства, посебна накнада за рад у Испитној 
комисији.

Рад Испитне комисије ближе се уређује Пословником о раду, 
који доноси председник Испитне комисије.

Програм за полагање стручног испита

Члан 5.
Програм стручног испита утврђује се у зависности од сте-

ченог образовања и радног места на које је кандидат распоређен, 
односно премештен или за које се оспособљава за самосталан рад, 
а обухвата испитне предмете утврђене у ст. 2. и 3. овог члана и 
области за сваки од испитних предмета.

Програм стручног испита за кандидате са стеченим високим 
образовањем садржи следеће испитне предмете:

1) Уставно уређење;
2) Уставом утврђена људска и мањинска права и принципи 

родне равноправности;
3) Основи система Европске уније;
4) Систем државне управе;

5) Радно законодавство;
6) Канцеларијско пословање;
7) Управни поступак и управни спор;
8) Прекршајно право;
9) Кривично право и кривични поступак;
10) Криминалистика;
11) Организација и надлежност Министарства унутрашњих 

послова и полицијска овлашћења.
Програм стручног испита за кандидате са стеченим средњим 

образовањем садржи следеће испитне предмете:
1) Основи система државне управе, уставног уређења и 

принципи родне равноправности;
2) Основи система Европске уније;
3) Канцеларијско пословање;
4) Основи система радних односа;
5) Управни поступак;
6) Организација и надлежност Министарства унутрашњих 

послова и полицијска овлашћења.
Програм стручног испита (Прилог 2), одштампан је уз ову 

уредбу и чини њен саставни део, а садржи испитне предмете и 
области које чине њихову садржину.

Пријава за полагање стручног испита

Члан 6.
Пријаву за полагање стручног испита непосредни руководи-

лац кандидата дужан је да достави организационој јединици Ми-
нистарства надлежној за управљање људским ресурсима која про-
верава испуњеност услова за полагање стручног испита и која се 
бави организацијом и спровођењем поступка полагања стручних 
испита (у даљем тексту: надлежна организациона јединица Мини-
старства), најкасније 60 дана пре истека рока у коме је кандидат 
обавезан да положи стручни испит.

Пријава за полагање стручног испита (Образац 1.) одштампа-
на је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део.

Изузетно од става 1. овог члана, пријава за полагање струч-
ног испита за кандидата који је положио стручни испит прописан 
за средње образовање, а у току рада стекне високо образовање и 
буде премештен, односно распоређен на радно место за које је 
утврђен тај степен образовања, као и за кандидате који су примље-
ни у радни однос у Министарство са одговарајућим радним иску-
ством, подноси се најкасније 60 дана пре истека шест месеци од 
дана премештаја, односно распоређивања или пријема.

Уз пријаву, непосредни руководилац доставља:
1) копију решења којим је кандидат обавезан на полагање 

стручног испита и
2) копију дипломе о завршеном степену образовања за који 

кандидат полаже стручни испит. 

Одређивање програма и термина за полагање стручног 
испита

Члан 7.
По пријему пријаве за полагање стручног испита, надлежна 

организациона јединица Министарства, полазећи од степена обра-
зовања и радног места на које је кандидат распоређен, одређује ис-
питне предмете за полагање стручног испита кандидата и термин 
полагања стручног испита, о чему доноси решење које доставља 
организационој јединици у којој је кандидат распоређен  – на уру-
чење кандидату.

Термин полагања стручног испита не може бити одређен на-
кон дана окончања приправничког стажа, односно истека рока за 
полагање стручног испита, изузев у случајевима који су предвиђе-
ни у члану 11. ове уредбе, а ни раније од осам дана од дана уруче-
ња решења кандидату.

Начин полагања стручног испита

Члан 8.
Стручни испит је јаван, а испитивање, се по правилу, врши у 

току једног дана.
Пре почетка полагања стручног испита секретар, увидом у лич-

ну карту, или другу јавну исправу проверава идентитет кандидата.
Стручна оспособљеност кандидата проверава се усменим ис-

питивањем.



20. март 2020. Број 38 9
Стручни испит се састоји од полагања испитних предме-

та пред чланом Испитне комисије  – испитивачем именованим за 
одређени предмет.

Оцена кандидата

Члан 9.
На стручном испиту проверава се знање кандидата  – поста-

вљањем три питања из утврђених области за сваки од испитних 
предмета.

Знање кандидата оцењује члан Испитне комисије, односно 
испитивач за сваки испитни предмет  – оценом „положио” или 
„није положио”, коју јавно саопштава кандидату.

Коначан успех кандидата на стручном испиту оцењује се 
оценом „положио” или „није положио”.

Ако кандидат из неког испитног предмета буде оцењен оце-
ном „није положио”, коначан успех кандидата на стручном испиту 
оцењује се оценом „није положио”.

Поправно и поновно полагање испита

Члан 10.
Ако кандидат не положи један или два испитна предмета, одно-

сно изјави да одустаје од полагања једног или два испитна предмета, 
упућује се на поправно полагање стручног испита из испитног/их 
предмета које није положио, односно од чијег полагања је одустао.

Кандидат који не положи или одустане од полагања три или 
више испитних предмета упућује се на поновно полагање струч-
ног испита у целини.

Поправно, односно поновно полагање испита, може се спро-
вести само једанпут, до окончања приправничког стажа, односно 
до истека рока за полагање стручног испита.

Кандидат који је на поправном, односно поновном полагању 
стручног испита оцењен оценом „није положио”, сматраће се да 
није положио стручни испит.

Ако кандидат не приступи поновном полагању стручног ис-
пита или не приступи одложеном полагању стручног испита, сма-
траће се да испит није положио, осим у случајевима предвиђеним 
у члану 11. ове уредбе.

Одлагање полагања стручног испита

Члан 11.
Руководилац надлежне организационе јединице у Министар-

ству може, на писани и образложен захтев кандидата, одложити 
полагање стручног испита, због болести кандидата или других 
оправданих разлога.

Записник о полагању стручног испита

Члан 12.
О току стручног испита води се Записник о полагању струч-

ног испита (Образац 2.), који је одштампан у прилогу ове уредбе и 
који чини њен саставни део 

Записник из става 1. овог члана води секретар Испитне коми-
сије, а потписују га председник, испитивачи и секретар Испитне 
комисије.

Уверење о положеном стручном испиту

Члан 13.
Кандидату који положи стручни испит Испитна комисија из-

даје уверење о положеном стручном испиту.
Уверење о положеном стручном испиту (Образац 3.), од-

штампано је у прилогу ове уредбе и чини њен саставни део 
Уверење из става 1. овог члана издаје се у три примерка од 

којих се један примерак уручује кандидату који је положио струч-
ни испит, други остаје у кадровској евиденцији Министарства, а 
трећи задржава организациона јединица надлежна за спровођење 
поступка полагања стручног испита.

Окончање започетих поступака

Члан 14.
Поступци који су започети, а нису окончани до дана ступа-

ња на снагу ове уредбе, окончаће се применом одредаба Уредбе о 

стручном оспособљавању приправника и полагању стручног ис-
пита у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник 
РС”, број 8/17).

Престанак важења ранијег прописа

Члан 15.
Даном ступања на снагу ове уредбе престаје да важи Уред-

ба о стручном оспособљавању приправника и полагању стручног 
испита у Министарству унутрашњих послова („Службени гласник 
РС”, број 8/17).

Ступање на снагу

Члан 16.
Ова уредба ступа на снагу осмог дана од дана објављивања у 

„Службеном гласнику Републике Србије”.
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Влада
Председник, 

Ана Брнабић, с.р.

Прилог 1

ПРОГРАМ  
СТРУЧНОГ ОСПОСОБЉАВАЊА ПРИПРАВНИКА

Циљ овог програма је да приправник током приправничког 
стажа стекне, односно унапреди знања, вештине и ставове, неоп-
ходне за самосталан рад у Министарству.

Програм стручног оспособљавања приправника састоји се из 
општег и посебног дела.

Општи део Програма исти је за све приправнике, без обзира 
на њихово радно место и траје пет радних дана.

Општи део Програма односи се на активности које су усме-
рене на упознавање приправника са начином функционисања Ми-
нистарства и омогућава приправнику да добије опште и практичне 
информације о правима и дужностима из радног односа, као и ак-
тима од значаја за рад, и то:

1) прописима који уређују положај и састав органа државне 
управе и Министарства, правима и дужностима полицијских слу-
жбеника, као и општим прописима о раду, посебним колективним 
уговорима за полицијске службенике и државне органе, прописи-
ма који уређују канцеларијско пословање и другим прописима од 
значаја за рад и стручно оспособљавање и усавршавање у Мини-
старству;

2) Правилнику о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Министарству унутрашњих послова, у делу који 
се односи на организациону шему Министарства, унутрашњу ор-
ганизациону јединицу у којој приправник почиње да ради, укљу-
чујући и опис послова за радно место за које се приправник оспо-
собљава;

3) Кодексу понашања полицијских службеника, радном вре-
мену, прегледу канцеларија (другог радног простора) и запосле-
них, телефонском именику, email адресару и др.

Посебан део Програма стручног оспособљавања приправ-
ника утврђује се у односу на опис посла радног места на које је 
приправник распоређен у складу са Правилником о унутрашњем 
уређењу и систематизацији радних места у Министарству унутра-
шњих послова и одвија се кроз теоријски и практичан рад у циљу 
оспособљавања за самосталан рад.

Стручно оспособљавање приправника на радном месту на 
које је распоређен траје најмање половину приправничког стажа 
и у погледу радног времена обавља се у трајању које мора бити 
у складу са општим прописима о раду полицијских службеника.

Стручно оспособљавање приправника за полицијског слу-
жбеника у статусу овлашћеног службеног лица, реализује се у 
унутрашњим организационим јединицама Министарства, на који-
ма се обављају следећи послови и задаци:

1) послови сталног дежурства;
2) позорничка и патролна делатност полиције опште надле-

жности;
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3) послови безбедности саобраћаја  – увиђаји саобраћајних 
незгода, позорничка и патролна делатност саобраћајне полиције;

4) управни послови;
5) погранични послови, послови странаца, сузбијања илегал-

них миграција и трговине људима и
6) послови сузбијања криминалитета.
У току стручног оспособљавања, приправнику се одређује 

ментор чија је улога да:
1) прати рад приправника, консултује се с њим, даје му смер-

нице и упутства за лакше и брже обављање радних задатака и ду-
жности; 

2) помогне, охрабри, подстакне и подржи приправника у ње-
говом раду и стручном оспособљавању;

3) пренесе своје радно искуство, знања и вештине на при-
правника на најадекватнији и најефикаснији начин;

4) даје добар пример, пружи усмерење и омогући приправни-
ку стицање потребних практичних знања и вештина, као и изград-
њу ставова, за самостално обављање радних задатака;

5) прати напредак приправника током обуке; 
6) организује менторске састанке са приправником у време 

које се договори са приправником;
7) приправника обавести о променама које су настале у раду, 

а које су од интереса за даљи процес оспособљавања, као и да га 
обавести које лице ће га замењивати у његовом одсуству;

8)  води рачуна о томе да приправник спроводи процес евалу-
ације сопствених активности;

9) сачини и непосредном руководиоцу приправника, односно 
ментору-координатору, достави извештај о резултатима обуке при-
правника;

10) по налогу непосредног руководиоца обавља и друге по-
слове и задатке у циљу развијања и јачања стручних компетенција 
приправника.

У току стручног оспособљавања, приправник:
1) показује интересовање и мотивисаност за учешће у про-

граму стручног оспособљавања и све радне задатке и активности 
о којима се договори са ментором и ментором-координатором из-
вршава у предвиђеном року;

2) отворено разговара о својим потребама и проблемима у 
вези са послом и другим проблемима који утичу на реализацију 
стручног оспособљавања;

3) ментора и ментора-координатора у разумном року обаве-
штава ако је спречен да присуствује обуци, састанку или ако није 
извршио претходно додељен задатак;

4) сачињава извештаје и друге службене акте на основу којих 
се прати напредак у стручном оспособљавању током његовог при-
правничког стажа.

Активностима свих запослених који су стално укључени 
или се повремено укључују у процес стручног оспособљавања 
приправника, координира руководилац организационе јединице 
у којој је приправник распоређен или полицијски службеник кога 
руководилац организационе јединице одреди за ментора-коорди-
натора.

Приликом одабира полицијских службеника који ће обавља-
ти послове ментора и ментора  – координатора, руководиоци узи-
мају у обзир њихове личне, професионалне и етичке потенцијале.

Прилог 2

ПРОГРАМ СТРУЧНОГ ИСПИТА

I. ЗА КАНДИДАТЕ СА ВИСОКИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

1. Уставно уређење

Појам и материја устава; Република Србија и начело владави-
не права; Начело грађанске (народне) суверености; Начело поделе 
власти; Политички плурализам; Забрана сукоба интереса и све-
товност државе; Грб, застава и химна Републике Србије; Народ-
на скупштина  – положај, надлежност и састав; Имунитет народ-
ног посланика; Начин рада и одлучивања у Народној скупштини 
и право предлагања закона; Положај и надлежност председника 
Републике; Избор, мандат и престанак мандата председника Ре-
публике; Положај, надлежност и састав Владе; Избор и трајање 

мандата Владе; Уставни положај заштитника грађана; Војска Ср-
бије; Судови  – појам и начела; Врсте судова  – судски систем; Јав-
но тужилаштво; Устaвни суд  – пoлoжaj и нaдлeжнoсти; Територи-
јална аутономија  – надлежност, органи и финансирање; Локална 
самоуправа  – надлежност, органи и финансирање; Уставност и 
законитост  – хијерархија правних аката; Ванредно стање и рат-
но стање; Промена Устава; Врсте и спречавање сукоба интереса 
при вршењу јавних функција; Обавеза пријављивања о постојању 
сукоба интереса; Поклони; Агенција за борбу против корупције; 
Превенција корупције.

2. Уставом утврђена људска и мањинска права и слободе и 
принципи родне равноправности

Право на живот; Право на неповредивост интегритета чове-
ка; Забрана ропства, положаја сличног ропству и принудног рада; 
Право на личну слободу  – Уставне гарантије у поступку лишења 
слободе; Право на личну слободу  – Уставне гарантије у односу на 
притвор; Право на држављанство; Слобода кретања и настањи-
вања; Право на заштиту података о личности; Слобода изража-
вања националне припадности; Слобода удруживања; Право на 
рад; Право на штрајк; Право на образовање; Право на социјалну 
заштиту; Забрана дискриминације националних мањина; Забрана 
насилне асимилације; Право на очување посебности; Дужности 
грађана; Приговор савести; Права странаца; Појам, облици и вр-
сте дискриминације; Антидискриминациони механизми; Појам 
и значај родне равноправности; Однос родне равноправности и 
послова безбедности; Родни стереотипи и предрасуде; Сексуално 
злостављање и узнемиравање.

3. Основи система Европске уније

Специфичности ЕУ као субјекта у међународним односима; 
Државе чланице и државе кандидати за пријем у чланство ЕУ; 
Ваневропске земље и територије које су придружене ЕУ; Истори-
јат развоја европских интеграција процеса  – настанак европских 
заједница; Реформски уговор ЕУ (Лисабонски уговор) 13. децем-
бар 2007. године; Оснивачки уговори ЕУ који су на снази; Посту-
пак у вези са изменама и допунама уговора на којима се заснива 
ЕУ; Органи ЕУ; Делокруг Европског савета; Делокруг Европског 
парламента; Делокруг савета ЕУ (Савет министара); Делокруг 
Европске комисије; Делокруг Европске централне банке; Дело-
круг Европске инвестиционе банке; Делокруг Ревизорског суда; 
Надлежност Суда правде; Улога Комитета сталних представника у 
фази припреме прописа; Улога Економског и Социјалног комитета 
и Регионалног комитета у поступку припремања одлука; Процеду-
ре за доношење прописа ЕУ; Улога система посебних тела у по-
ступку извршења прописа (комитологија); Извори права ЕУ, при-
марни извори права ЕУ; Прописи и други акти које доносе органи 
ЕУ; Примена права ЕУ и улога Европског суда правде; Три стуба 
ЕУ; Стицање статуса придружене чланице (Споразум о стабили-
зацији и придруживању и привремени прелазни споразум); Кри-
теријуми за пријем у чланство ЕУ; Поступак за стицање статуса 
чланице ЕУ; Право грађанства ЕУ; Уговор из Амстердама; Уговор 
из Нице.

4. Систем државне управе

Извршна власт у Републици Србији; Састав Владе и поло-
жај чланова Владе; Појам државне управе и врсте органа државне 
управе; Начела на којима се заснива рад органа државне управе; 
Послови државне управе; Прописи које доносе органи државне 
управе; Руковођење радом органа државне управе и структура 
руковођења; Унутрашње уређење органа државне управе; Пра-
вилник о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места 
у органу; Управни окрузи; Унутрашњи надзор; Инспекцијски над-
зор; Поверавање послова државне управе; Сукоб надлежности, 
решавање о жалби и изузеће; Уређење Владе (Кабинет председ-
ника Владе и Кабинет потпредседника Владе, савети председника 
Владе, Генерални секретаријат Владе, службе Владе и радна тела 
Владе); Прописи и други акти које доноси Влада; Међусобни од-
носи органа државне управе; Јавност рада и односи са грађанима; 
Информације од јавног значаја и надлежност Повереника; Прику-
пљање и обрада података о личности; Права лица и заштита права 
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лица чији се подаци прикупљају и обрађују; Ограничење заштите 
података о личности; Службена употреба језика и писама; Посту-
пак пред надлежним органима за заштиту података о личности и 
надлежност Повереника; Јавне агенције; Заштитник грађана; Ор-
гани општине; Председник општине; Општинско веће и општин-
ска управа.

5. Радно законодавство

Извори радног права; Запослени у Министарству унутра-
шњих послова; Послодавац државних службеника; Дужности и 
права полицијских службеника; Услови за заснивање радног од-
носа у Министарству унутрашњих послова; Начин заснивања 
радног односа у Министарству унутрашњих послова; Оцењивање 
и напредовање полицијских службеника; Стручно оспособљава-
ње  – приправништво; Дисциплинска одговорност полицијских 
службеника; Материјална одговорност; Престанак радног односа 
полицијских службеника; Врсте радних места полицијских слу-
жбеника; Жалбене комисије; Посебна правила о намештеници-
ма; Кадровски план; Плате и накнаде полицијских службеника; 
Управна инспекција и њена надлежност; Забрана дискриминације 
запослених и лица која траже запослење; Премештај полицијских 
службеника; Врсте радног односа; Радно време; Одмори; Одсу-
ства; Мировање радног односа; Удаљење запосленог са рада; Син-
дикално организовање запослених; Социјално осигурање.

6. Канцеларијско пословање

Појам и значај канцеларијског пословања; Прописи којима 
је регулисано канцеларијско пословање и њихова примена; Елек-
тронско канцеларијско пословање; Објаснити значења следећих 
израза у канцеларијском пословању: поднесак, акт, прилог, пред-
мет, досије, фасцикла, роковник; Објаснити значења следећих 
израза у канцеларијском пословању: регистраторски материјал, 
архивска грађа, архива, архивски депо; Пријемна канцеларија и 
писарница; Шта обухвата примање поште; Издавање потврде при-
ликом непосредног примања поднесака; Примање поште од другог 
органа државне управе; Пријем поште преко поштанске службе; 
Отварање и прегледање обичне и препоручене поште; Отварање 
пошиљке која је означена степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈ-
НА”, „СТРОГО ПОВЕРЉИВО”, „ПОВЕРЉИВО”, „ИНТЕРНО”; 
Поступак са актима који подлежу таксирању; Пријемни штамбиљ; 
Печат и жиг; Разврставање предмета; Основне и помоћне евиден-
ције о предметима; Картотека предмета; Скраћени деловодник; 
Вођење евиденције путем аутоматске обраде података; Евиденти-
рање аката који су одређени као тајни подаци; Поступак са нере-
шеним предметима истеком године, презавођење предмета; Здру-
живање аката; Омот списа; Интерна достава; Роковник; Развођење 
аката; Отпремање поште; Архивирање и чување предмета; Архив-
ска књига; Службени акт; Обнављање (реконструкција) предмета.

7. Управни поступак и управни спор

Основна начела управног поступка; Управне радњe  – изда-
вање уверења; Надлежност органа; Овлашћено службено лице; 
Странка у управном поступку и њено заступање; Процесна спо-
собност; Заступање странке; Пуномоћник; Поднесци; Записници; 
Разгледање списа и обавештавање о току поступка; Достављање; 
Рокови и рачунање рокова; Трошкови поступка; Првостепени по-
ступак  – покретање поступка; Ток поступка до доношења решења; 
Доказивање; Исправе; Сведоци; Вештачење; Тумачи; Увиђај; Из-
јава странке; Појам решења; Заједничко решење; Делимично, до-
пунско и привремено решење; Облици и делови решења; Испра-
вљање грешака у решењу; Рок за издавање решења; Закључак; 
Жалба; Поступање првостепеног органа по жалби; Удовољавање 
жалбеном захтеву; Поступање другостепеног органа по жалби; 
Жалба кад првостепени орган није издао решење у законом одре-
ђеном року; Посебни случајеви уклањања и мењања решења (ван-
редна правна средства); Мењање и поништавање решења у вези са 
управним спором; Понављање поступка; Поништавање коначног 
решења; Укидање решења; Извршење; Управни спор, састав суда, 
странке и предмет управног спора; Предмет управног спора; По-
кретање управног спора, претходни поступак, утврђивање чиње-
ница.

8. Прекршајно право

Појам прекршаја; Нормативни оквир (материјално, проце-
сно и извршно прекршајно право); Радња, време и место изврше-
ња прекршаја; Субјекти одговорности; Покретање прекршајног 
поступка (пријем, захтев, решење); Прекршајне санкције; Казне; 
Казна затвора; Новчана казна; Рад у јавном интересу; Казнени по-
ени; Замена неплаћене новчане казне; Заштитне мере; Прекршајне 
санкције према малолетницима; Врсте васпитних мера; Кажња-
вање старијих малолетника; Застарелост; Застарелост покретања 
и вођења прекршајног поступка; Застарелост извршења казне и 
заштитне мере; Начела прекршајног поступка; Органи надлежни 
за вођење прекршајног поступка; Поступак против правног лица 
и одговорног лица у правном лицу; Окривљени и његова права; 
Оштећени; Поднесци и записници; Рокови; Достављање писмена 
и обавезно лично достављање; Прекршајни налог; Захтев за по-
кретање прекршајног поступка и садржина захтева; Мере за обез-
беђење за приступ окривљеног; Саслушање окривљеног; Увиђај и 
вештачење; Пресуда и решење; Редовни правни лек; Разлози због 
којих се пресуда може побијати; Ванредни правни лекови; Посту-
пак према малолетницима (хитност, позивање и права родитеља).

9. Кривично право и кривични поступак

Појам кривичног права; Временско и просторно важење 
кривичног законодавства; Појам кривичног дела и елементи кри-
вичног дела; Објекат и субјекат кривичног дела; Нужна одбрана; 
Крајња нужда; Појам и облици кривице (умишљај и нехат); Ура-
чунљивост; Појам и врсте заблуде; Стадијуми извршења кри-
вичног дела; Покушај (појам и врсте); Време и место извршења 
кривичног дела; Појам и врсте саучесништва; Појам и врсте кри-
вичних санкција; Појам, циљ и задатак кривичног поступка; На-
чела кривичног процесног права; Кривичнопроцесни субјекти; 
Суд  – кривични суд (појам, врсте, организација и састав); Јавни 
тужилац (појам, организација, функција); Окривљени и његов по-
ложај у кривичном поступку; Meре за обезбеђење присуства окри-
вљеног у кривичном поступку; Претресање стана и лица; При-
времено одузимање предмета; Увиђај и реконструкција догађаја; 
Посебне радње доказивања; Поднесци, записници и неформални 
материјали (појам, елементи и значај); Оперативно тактичке мере 
и радње (потражне радње); Прикупљање обавештења од грађана; 
Кривична пријава; Овлашћења полиције у покренутом кривичном 
поступку (истрази); Поступак за издавање потернице и објаве.

10. Криминалистика

Појам и врсте криминалитета; Категорије учинилаца кри-
вичних дела; Праћење; Увиђај и обезбеђење лица места; Индиције 
или основи сумње; Лишење слободе; Претресање; Општа тактич-
ка правила вођења разговора; Разговор са осумњиченим; Тактика 
обављања разговора са потенцијалним сведоцима (оштећеним и 
жртвом, децом и малолетницима, старијим особама); Криминали-
стичко-техничке клопке; Оперативне криминалистичке евиденци-
је; Препознавање лица и леша; Убиство; Убиство детета при по-
рођају; Силовање; Разбојништво и разбојничка крађа; Провалне 
крађе; Превара; Недозвољена трговина и кријумчарење; Кримина-
листичка техника; Дактилоскопија; Криминалистичко-техничка/
форензичка обрада места догађаја; Трагови кривичних дела (по-
јам, значај и врсте трагова); Трагови отисака папиларних линија; 
Трагови крви; Трагови других људских излучевина; Трагови суп-
станци (земља, прашина, стакло, експлозиви, дроге...); Трагови 
алата; Трагови ватреног оружја; Трагови возила.

11. Организација и надлежност Министарства унутрашњих 
послова и полицијска овлашћења

Организација и надлежност Министарства унутрашњих по-
слова; Организација и послови Дирекције полиције; Организација 
и послови полицијске управе; Врсте полицијских послова; Поли-
графско испитивање; Трагање за лицима и предметима; Мере ци-
љане потраге и јавно расписивање награде; Примена овлашћења 
према војним лицима, малолетним лицима и лицима који уживају 
дипломатско конзуларни имунитет; Упозорење и наређење; Про-
вера и утврђивање идентитета лица и идентификација предмета; 
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Позивање; Довођење; Задржавање и привремено ограничење сло-
боде кретања; Привремено одузимање предмета; Преглед објека-
та, средстава, простора и документације и контрадиверзиони пре-
глед; Заустављање и прегледање лица, предмета и саобраћајних 
средстава; Обезбеђење и преглед места догађаја; Употреба туђег 
саобраћајног средства и средства везе; Утврђивање присуства ал-
кохола и/или психоактивних супстанци; Вршење безбедносних 
провера; Пријем нађених ствари; Употреба средстава принуде пре-
ма групи лица и ограничење при употреби средстава принуде; Фи-
зичка снага и службена палица; Средства за везивање, распршивач 
са надражујућим средством и електромагнетна средства; Службе-
ни пас и службени коњ; Средства за запречавање; Уређаји за из-
бацивање млазева воде; Хемијска средства; Специјална возила и 
посебне врсте оружја и средстава; Ватрено оружје.

II. ЗА КАНДИДАТЕ СА СРЕДЊИМ ОБРАЗОВАЊЕМ

1. Основи система државне управе, уставног уређења и 
принципи родне равноправности

Извршна власт у Републици Србији; Појам државне управе, 
врсте органа државне управе и начела на којима се заснива рад 
органа државне управе; Послови државне управе и прописи које 
доносе органи државне управе; Прописи и други акти које доно-
си Влада; Јавност рада и односи са грађанима; Појам и материја 
Устава; Република Србија и начело владавине права; Начело по-
деле власти; Грб, застава и химна Републике Србије; Људска и 
мањинска права и слободе (основна начела људских и мањинских 
права и слобода, врсте људских и мањинских права); Народна 
скупштина  – положај, надлежности и састав; Положај и надлежно-
сти председника Републике; Положај, надлежности и састав Вла-
де; Војска Србије; Судови  – појам и начела судства; Врсте судова; 
Јавно тужилаштво; Уставни суд  – појам и надлежности; Територи-
јална аутономија  – надлежност, органи и финансирање; Локална 
самоуправа  – надлежност, органи и финансирање; Уставност и за-
конитост  – хијерархија правних аката; Врсте и спречавање сукоба 
интереса при вршењу јавних функција; Обавеза пријављивања о 
постојању сукоба интереса; Поклони; Агенција за борбу против 
корупције; Појам, облици и врсте дискриминације; Појам родне 
равноправности; Однос родне равноправности и послова безбед-
ности; Правни механизми заштите од родне дискриминације и 
дискриминације по основу пола; Сексуално злостављање и узне-
миравање.

2. Основи система Европске уније

Специфичности ЕУ као субјекта у међународним односима; 
Државе чланице и државе кандидати за пријем у чланство ЕУ; 
Ваневропске земље и територије које су придружене ЕУ; Истори-
јат развоја европских интеграција процеса  – настанак европских 
заједница; Реформски уговор ЕУ (Лисабонски уговор) 13. децем-
бар 2007. године; Оснивачки уговори ЕУ који су на снази; Посту-
пак у вези са изменама и допунама уговора на којима се заснива 
ЕУ; Органи ЕУ; Делокруг Европског савета; Делокруг Европског 
парламента; Делокруг савета ЕУ (Савет министара); Делокруг 
Европске комисије; Делокруг Европске централне банке; Дело-
круг Европске инвестиционе банке; Делокруг Ревизорског суда; 
Надлежност Суда правде; Улога Комитета сталних представника у 
фази припреме прописа; Улога Економског и Социјалног комитета 
и Регионалног комитета у поступку припремања одлука; Процеду-
ре за доношење прописа ЕУ; Улога система посебних тела у по-
ступку извршења прописа (комитологија); Извори права ЕУ, при-
марни извори права ЕУ; Прописи и други акти које доносе органи 
ЕУ; Примена права ЕУ и улога Европског суда правде; Три стуба 
ЕУ; Стицање статуса придружене чланице (Споразум о стабили-
зацији и придруживању и привремени прелазни споразум); Кри-
теријуми за пријем у чланство ЕУ; Поступак за стицање статуса 
чланице ЕУ; Право грађанства ЕУ; Уговор из Амстердама; Уговор 
из Нице.

3. Канцеларијско пословање

Појам и значај канцеларијског пословања; Прописи којима 
је регулисано канцеларијско пословање и њихова примена; Елек-
тронско канцеларијско пословање; Објаснити значења следећих 

израза у канцеларијском пословању: поднесак, акт, прилог, пред-
мет, досије, фасцикла, роковник; Објаснити значења следећих 
израза у канцеларијском пословању: регистраторски материјал, 
архивска грађа, архива, архивски депо; Пријемна канцеларија и 
писарница; Шта обухвата примање поште; Издавање потврде при-
ликом непосредног примања поднесака; Примање поште од другог 
органа државне управе; Пријем поште преко поштанске службе; 
Отварање и прегледање обичне и препоручене поште; Отварање 
пошиљке која је означена степеном тајности „ДРЖАВНА ТАЈ-
НА”, „СТРОГО ПОВЕРЉИВО”, „ПОВЕРЉИВО”, „ИНТЕРНО”; 
Поступак са актима који подлежу таксирању; Пријемни штамбиљ; 
Печат и жиг; Разврставање предмета; Основне и помоћне евиден-
ције о предметима; Картотека предмета; Скраћени деловодник; 
Вођење евиденције путем аутоматске обраде података; Евиденти-
рање аката који су одређени као тајни подаци; Поступак са нере-
шеним предметима истеком године, презавођење предмета; Здру-
живање аката; Омот списа; Интерна достава; Роковник; Развођење 
аката; Отпремање поште; Архивирање и чување предмета; Архив-
ска књига; Службени акт; Обнављање (реконструкција) предмета.

4. Основи система радних односа 

Извори радног права; Запослени у Министарству унутра-
шњих послова; Послодавац државних службеника; Дужности и 
права полицијских службеника; Врсте радних места полицијских 
службеника; Услови за заснивање радног односа у Министарству 
унутрашњих послова; Начин заснивања радног односа у Мини-
старству унутрашњих послова; Трајање радног односа; Пробни 
рад; Оцењивање и напредовање полицијских службеника; Пре-
мештај полицијских службеника; Стручно оспособљавање  – при-
правништво; Дисциплинска одговорност полицијских службе-
ника; Удаљење с рада; Одговорност за штету; Престанак радног 
односа у Министарству унутрашњих послова; Жалбене комисије; 
Управна инспекција; Здравствено осигурање; Пензијско и инва-
лидско осигурање.

5. Управни поступак

Основна начела управног поступка; Управне радњe  – изда-
вање уверења; Надлежност органа; Овлашћено службено лице; 
Странка у управном поступку и њено заступање; Процесна спо-
собност; Заступање странке; Пуномоћник; Поднесци; Записници; 
Разгледање списа и обавештавање о току поступка; Достављање; 
Рокови и рачунање рокова; Првостепени поступак  – покретање по-
ступка; Ток поступка до доношења решења; Доказивање; Исправе; 
Сведоци; Вештачење; Тумачи; Увиђај; Изјава странке; Појам ре-
шења; Облици и делови решења; Жалба; Поступање првостепеног 
органа по жалби; Поступање другостепеног органа по жалби.

6. Организација и надлежност Министарства унутрашњих 
послова и полицијска овлашћења

Организација и надлежност Министарства унутрашњих по-
слова; Организација и послови Дирекције полиције; Организација 
и послови полицијске управе; Врсте полицијских послова; Поли-
графско испитивање; Трагање за лицима и предметима; Мере ци-
љане потраге и јавно расписивање награде; Примена овлашћења 
према војним лицима, малолетним лицима и лицима који уживају 
дипломатско конзуларни имунитет; Упозорење и наређење; Про-
вера и утврђивање идентитета лица и идентификација предмета; 
Позивање; Довођење; Задржавање и привремено ограничење сло-
боде кретања; Привремено одузимање предмета; Преглед објека-
та, средстава, простора и документације и контрадиверзиони пре-
глед; Заустављање и прегледање лица, предмета и саобраћајних 
средстава; Обезбеђење и преглед места догађаја; Употреба туђег 
саобраћајног средства и средства везе; Утврђивање присуства ал-
кохола и/или психоактивних супстанци; Вршење безбедносних 
провера; Пријем нађених ствари; Употреба средстава принуде пре-
ма групи лица и ограничење при употреби средстава принуде; Фи-
зичка снага и службена палица; Средства за везивање, распршивач 
са надражујућим средством и електромагнетна средства; Службе-
ни пас и службени коњ; Средства за запречавање; Уређаји за из-
бацивање млазева воде; Хемијска средства; Специјална возила и 
посебне врсте оружја и средстава; Ватрено оружје.
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ЈАВНИ ПОЗИВИЈАВНИ ПОЗИВИ
На основу члана 63. став 5. Закона о јавним набавкама („Службени 

гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15),

ГРАД ПАНЧЕВO 
26000 Панчево, Трг Краља Петра I бр. 2 –4

об јављује

ОБАВЕШТЕЊЕ 
о продужењу рока за подношење понуда

Назив наручиоца: Град Панчево
Aдреса наручиоца: Трг краља Петра I бр. 2 –4, 26000 Панчево.
Интернет страница наручиоца: www.pancevo.rs.
Врста наручиоца: Град Панчево.
Врста поступка јавне набавке: Отворени поступак јавне набавке.
Врста предмета: Услуге/приватни партнер.
Опис предмета набавке: предмет јавне набавке брoj XI-13-404-

245/2019 је избор приватног партнера и доделa јавног уговора о јавно-при-
ватном партнерству без елемената концесије за финансирање, изградњу и 
одржавање локалне путне инфраструктуре на територији града Панчева са 
јавним плаћањем.

Назив и ознака из општег речника набавке:
 – 45100000, 45112310-1, 45200000, 45300000, 45400000  – Грађевин-

ски радови
 – 45233120-6  – Радови на изградњи путева
 – 45233140-2  – Радови на путевима
 – 45233141-9  – Радови на одржавању путева
 – 45233142-6  – Радови на поправљању путева
 – 45233220-7  – Радови на површинском слоју путева
 – 45233221-4  – Радови на обележавању површина путева

 – 45233222-1  – Радови на поплочавању и асфалтирању површина
 – 45233223-8  – Радови на обнављању хабајућег површинског слоја
 – 45233224-5  – Радови на изградњи путева са две коловозне траке
 – 45233228-3  – Радови на наношењу површинског слоја
Датум објављивања позива за подношење понуда: Јавни позив је 

објављен у „Службеном гласнику РС”, број 96/19 од 31. децембра 2019. 
године и на интернет страници наручиоца и Порталу јавних набавки 30. 
децембра 2019. године под бројем набавке XI-13-404-245/2019;

Датум објављивања обавештења о продужењу рока: 17. март 2020. 
године.

Разлог за продужење рока: Наручилац је 12. марта 2020. године и 16. 
марта 2020. године, а у складу са чланом 63. ст. 1. и 2. Закона о јавним на-
бавкама („Службени гласник РС”, бр. 124/12, 14/15 и 68/15) електронским 
путем запримио питања потенцијалног понуђача и у складу са датим одго-
ворима извршио измену конкурсне документације, те је рок за подношење 
понуда продужен до 25. марта 2020. године.

Време и место подношења понуда (нови рок):
Нови рок за подношење понуда је 25. март 2020. године до 9.00 часо-

ва по средњеевропском времену.
Понуду доставити на адресу: Град Панчево, Градска управа града 

Панчева, Секретаријат за јавне набавке, 26000 Панчево, Трг краља Петра I 
бр. 2 –4, са назнаком: Отворени поступак јавне набавке за избор приватног 
партнера и доделу јавног уговора о јавно-приватном партнерству без еле-
мената концесије за финансирање, изградњу и одржавање локалне путне 
инфраструктуре на територији града Панчева са јавним плаћањем бр. XI-
13-404-245/2019  – не отварати”.

Време и место отварања понуда: Отварање понуда ће се обавити у 
просторијама Градске управе града Панчева, Секретаријат за јавне набав-
ке, приземље, канцеларија број 3, Панчево, Трг краља Петра I бр. 2 –4.

Време отварања понуда је 25. март 2020. године у 9.30 часова по 
средњеевропском времену.

Лице за контакт: Зоран Стипановић.
Електронска адреса: jpp.putevi@pancevo.rs.  20-12114
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С А Д Р Ж А Ј
Јавни позиви  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  1
Судски огласи   –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  –  1
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СУДСКИ ОГЛАСИСУДСКИ ОГЛАСИ

ВИШИ СУД У ЈАГОДИНИ

Виши суд у Јагодини, судија Љиљана Станковић, 
као појединац у правној ствари предлагача Сање Рајић 
из селе Плажане, општина Деспотовац, сада на привре-
меном раду у Аустралији, а боравиштем у Камбери, 
чији је пуномоћник адвокат Иван Милошевић из Јаго-
дине, против противника предлагача Рајић Даниела Ду-
шана из села Витанце, на привременом раду у Аустра-
лији, сада на непознатој адреси, ради признања стране 
судске одлуке, 28. фебруара 2020. године издаје оглас.

Решењем овога суда Р. број 25/20 од 28. фебру-
ара 2020. године, на основу члана 81. став 2. тачка 4. 
ЗПП-а, постављен је адвокат Илија Лукић из Јагодине, 

за привременог заступника противнику предлагача Ра-
јић Даниелу Душану из села Витанце, на привременом 
раду у Аустралији, сада на непознатој адреси, у правној 
ствари која се води код овог суда по предлогу предлага-
ча Сање Рајић из села Плажане, општина Деспотовац, 
сада на привременом раду у Аустралији, са борави-
штем у Камбери, 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 25/20  – Из Вишег суда у Јагодини.
  20-12221

ВИШИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Виши суд у Пожаревцу, у предмету 5 Р број 16/20 у 
коме је захтев за признање стране судске одлуке поднео 
пуномоћник предлагача Верице Илић из Пожаревца, адво-
кат Вељко Михајловић из Пожаревца, против противника 
предлагача Грацие Илић, непознатог пребивалишта, донео 
је решење 5Р број 16/20 дана 20. фебруара 2020. године, ко-
јим је противнику предлагача Грации Илић на основу чла-
на 81. став 2. тачка 5. ЗПП-а у вези члана 30. став 2. ЗВП-а 
поставио привременог заступника адвоката Живомира Рај-
чића из Пожаревца, који ће га заступати у овом поступку.

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

5. Р. број 16/20  – Из Вишег суда у Пожаревцу.
  20-11981
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ПРВИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Први основни суд у Београду, је својим решењем 
од 4. фебруара 2020. године на основу члана 81. став 
2. тачка 4. ЗПП-а туженом Контец Предрагу са послед-
њим познатим пребивалиштем у Нишу, Прибојска 14, а 
сада непознатог боравишта и пребивалишта, поставио 
привременог заступника адвоката Николу Јелића из 
Београда, Војводе Миленка 4.

Постављени привремени заступник заступаће ту-
женог пред Првим основним судом у Београду, у пред-
мету 75П. број 996/2016 све док се тужени или његов 
пуномоћник не појаве пред судом, односно док надле-
жни орган старатељства не обавести суд да је туженој 
поставио стараоца.

75. П. број 996/2016  – Из Првог основног суда у 
Београду.  20-11974

Пред овим судом у току је оставински поступак 
иза пок. Лечић Душице, бив. из Београда, Матице 
српске 64, рођене 15. августа 1910. године од оца Бо-
гољуба и мајке Лепосаве, преминуле 1. децембра 1990. 
године, ЈМБГ 1508910715477, ради расправљања зао-
ставштине оглас.

Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе 
иза пок. Лечић Душице, бив. из Београда, Матице срп-
ске 64, рођене 15. августа 1910. године од оца Богољу-
ба и мајке Лепосаве, преминуле 1. децембра 1990. го-
дине, ЈМБГ 1508910715477, да се јаве Првом основном 
суду у Београду, Булевар Николе Тесле 42а, у судници 
8 у року од годину дана од дана објављивања огласа.

ⅤⅠⅠ 1. О. број 5797/17  – Из Првог основног суда у 
Београду.  20-11975

Први основни суд у Београду, и то судија Јована 
Обућина председник већа, у правној ствари тужио-
ца Ракоњац Нине из Београда, Ивана Сарића 8, први 
спрат, стан број 7, против туженог Ракоњац Милоша, са 
последњом познатом адресом Београд, Ивана Сарића 8, 
први спрат стан број 7, сада непознатог боравишта, по-
ставио је 17. фебруара 2020. године туженом Ракоњац 
Милошу, непознатог боравишта, привременог заступ-
ника који ће штитити његова права и интересе у овом 
поступку и за истог се именује адвокат Јовановић Јеле-
на из Београда, Слободана Јовановића 14, на основу чл. 
79, 80. и 81. ЗПП-а.

Постављени привремени заступник заступаће ту-
женог у овој правној ствари све док се тужени или ње-
гов пуномоћник не појаве пред судом.

5. П2. број 851/2019  – Из Првог основног суда у 
Београду.  20-11976

Дана 14. август 2013. године покренут је оставин-
ски поступак иза сада пок. Јакшић Милоша.

У току поступка утврђено је да наследник учесник 
Јакшић Зорица нема познату адресу пребивалишта 
нити боравишта, то је суд истој поставио привреме-
ног заступника, а на основу члана 81. тачка 5. ЗПП-а, 
адвоката Миодрага Јевтића из Београда, Булевар краља 
Александра 81, који ће вршити сва права и дужности 
законског заступника.

На основу члана 82. ЗПП-а привремени заступник 
има у поступку за који је постављен сва права и дужно-
сти законског заступника. Привремени заступник пре-
дузима парничне радње у поступку све док се стран-
ка, њен законски заступник или пуномоћник не појаве 
пред судом или док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио старатеља.

1. О. број 11759/13  – Из Првог основног суда у 
Београду.  20-11984

Први основни суд у Београду, на основу члана 
81. ЗПП-а решењем П. број 3490/18 од 31. маја 2019. 
године у предмету тужиоца Соње Поповић из Београ-
да, Миријевски булевар 2/70, коју заступа пуномоћ-
ник Милка Ћалић из Београда, Миријевски булевар 2, 
против тужених АД за спољну, унутрашњу трговину 
и производњу „Југолек” АД Косовска Митровица из 
Косовске Митровице, Ослобођења 47, сада непознатог 
пребивалишта и Милоша Ћалића из Београда, Ми-
ријевски булевар 2/71, ради утврђења права својине, 
вредност спора 500.000,00 динара, поставља за привре-
меног заступника првотуженог АД за Спољну унутра-
шњу трговину и  производњу „Југолек” АД Косовска 

Митровица из Косовске Митровице, пуномоћник Ни-
кола Илић, адвокат из Београда, Београдска 227, који ће 
првотуженог заступати у овом предмету све док се пр-
вотужени или његов пуномоћник не појаве пред судом.

20. П. број 21509/18  – Из Првог основног суда у 
Београду.  20-11990

Пред овим судом у току је ванпарнични посту-
пак по предлогу предлагача Фабрика хартије Београд 
д.о.о. Партизански пут Ада Хуји 9, против противни-
ка предлагача Јелена Радановић предузетник Агенција 
за консалтинг Менаџмент и трговину Ecologу action 
Кикинда, Петефи Шандора 8, ради амортизације ис-
праве менице која се водила под серијским бројем АБ 
2810948, која је издата од стране предлагача Фабрика 
хартије Београд д.о.о. Партизански пут Ада Хуји 9, те 
је потребно да се у року од 30 дана јаве суду уколико 
поседују предметну меницу или обавесте суд ако има-
ју сазнања где се иста налази уз упозорење да ће се 
исправа судски поништити ако се у огласном року нико 
не јави суду.

5. Р3. број 850/18  – Из Првог основног суда у Бео-
граду.  20-11995

У правној ствари тужиље Иване Волчевић из Бео-
града, Гандијева 44, против туженог Срђана Ђерића 
из Београда, Тадеуша Кошћушка 32, сада непознатог 
пребивалишта, ради вршења родитељског права, туже-
ном Срђану Ђерићу сада непознатог пребивалишта по-
ставља се привремени заступник из реда Београдских 
адвоката са списка Адвокатске коморе, адвоката Дарко 
Јашаревић из Београда, Нушићева 15 који у поступку 
има сва права и дужности законског заступника и вр-
шиће их док се други предлагач или њеног пуномоћник 
не појаве пред судом или док орган старатељства не 
обавести суд да је поставио стараоца, а све у смислу 
чл. 79, 80. и 81. Закона о парничном поступку.

6. П2. број 1241/17  – Из Првог основног суда у 
Београду.  20-11992

Пред овим судом у току је ванпарнични поступак 
по предлогу предлагача Logo d.o.o. Beograd, Булевар 
краља Александра 261, против противника предлагача 
Energomontaža a.d. Beograd, Живојина Жујовића 14, 
ради амортизације исправа  – меница које су се водиле 
под серијским бројем АА1582562 издате дана 30. апри-
ла 2012. године, регистроване 3. маја 2012. године код 
Комерцијалне банке а.д. Београд, те је потребно да се у 
року од 30 дана јаве суду уколико поседују предметне 
менице или обавесте суд ако имају сазнања где се исте 
налазе, уз упозорење да ће се исправе судски поништи-
ти ако се у огласном року нико не јави суду.

5. Р3. број 846/18  – Из Првог основног суда у Бео-
граду.  20-11993

Пред овим судом у току је ванпарнични поступак 
по предлогу предлагача Мирхе Ошијан из Сарајева, 
Босне и Херцеговина, Нусрета Шишића Деде 2, против 
противника предлагача „Инвестбанка” а.д. Београд, у 
стечају, Сремска 3 –5 и Министарства финансија РС  – 
Управа за јавни дуг из Београда, Поп Лукина 7 –9, ради 
амортизације исправе штедне књижице која се водила 
под бројем 1003-06-03466-3 код „Инвестбанка” а.д. 
Београд, те је потребно да се у року од 30 дана јаве 
суду уколико поседују предметну штедну књижицу 
или обавесте суд ако имају сазнања где се иста налази 
уз упозорење да ће се исправа судски поништити ако се 
у огласном року нико не јави суду.

5. Р3. број 428/18  – Из Првог основног суда у Бео-
граду.  20-11996

Пред овим судом у току је ванпарнични поступак 
по предлогу предлагача Алић Зухтије Махала Халеси-
ја, против противника предлагача „Инвестбанка” а.д. 
Београд у стечају, Сремска 3 –5, ради амортизације 
исправе  – штедних књижица која се водила под бро-
јем 1104-03-09456-0 код ,,Инвестбанка” а.д. Београд, 
и 1104-03-00064-7 код „Инвестбанка” а.д. Београд, ек-
спозитура Зворник, те је потребно да се у року од 30 
дана јаве суду уколико поседују предметну штедну 
књижицу или обавесте суд ако имају сазнања где се 

иста налази, уз упозорење да ће се исправа судски по-
ништити ако се у огласном року нико не јави суду.

5. Р3. број 391/19  – Из Првог основног суда  у Бео-
граду.  20-12245

Пред овим судом у току је ванпарнични поступак 
по предлогу предлагача Момчила Петровића из Београ-
да, Јарослава Черног 77А, против противника предла-
гача „Југобанка” а.д. Београд, у стечају Краља Петра 
19 –21 и Министарства финансија РС  – Управа за јавни 
дуг из Београда, Поп Лукина 7 –9, које заступа Државно 
правобранилаштво, ради амортизације исправе  – штед-
не књижице и то као правног следбеника иза пок. Ике 
Петровић исправе штедне књижице бр. 13-85-17710-9 
код „Југобанке” д.д. Београд  – Главна Филијала Сплит, 
као и амортизације исправе  – штедне књижице на ње-
гово име и то 12-85-91797-3 и 13-85-17393-0, те је по-
требно да се у року од 30 дана јаве суду уколико посе-
дује предметну штедну књижицу или обавесте суд ако 
имају сазнања где се иста налази, уз упозорење да ће 
се исправа судски поништити ако се у огласном року 
нико не јави суду.

1. Р3. број 748/19  – Из Првог основног суда у Бео-
граду.  20-12257

ДРУГИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Позивају се лица која полажу право на наслеђе иза 
пок. Тодоровић Радмиле, рођене 19. децембра 1927. го-
дине, преминуле 6. јула 2009. године, бив. из Београда, 
Браће Срнић 3, да се јаве Другом основном суду у Бео-
граду, Катанићева 15, са позивом на О. број 1733/11 у 
року од годину дана од дана објављивања огласа.

2. О. број 1733/11  – Из Другог основног суда у 
Београду.  20-11997

ТРЕЋИ ОСНОВНИ СУД У БЕОГРАДУ

Пред Трећим основним судом у Београду у току 
је поступак по предлогу предлагача Делта спорт д.о.о. 
Београд, Нови Београд, Владимира Поповића 6, МБ 
06890121, ПИБ 100001191, против противника пре-
длагача ОТП Банка Србија а.д. Београд, Нови Београд, 
Булевар Зорана Ђинђића 50а/б, МБ 07552335, ПИБ 
100000303, ради амортизације бланко меница сериј-
ских бројева: АА 0405475, АА 0405476, АА 0405477, 
АА 0405478, АА 0405479, и АА 0405480, издате од 
стране предлагача, у корист противника предлагача, 
као средство обезбеђења потраживања противника, ре-
гистроване код НБС дана 25. априла 2012. године.

Одређује се огласни рок од 60 дана, који тече од 
дана објављивања овог огласа у „Службеном гласнику 
РС”, у коме се могу поднети пријаве или приговори 
против предлагача.

Позива се свако лице које држи означене менице 
да исте покаже суду или обавести суд о лицу и адреси 
лица које држи ове менице.

Означене менице ће се судски поништити ако се у 
огласном року нико не пријави суду са овим меницама 
или не стави приговор против предлога за поништење 
исправа, а ималац ових меница не сме пренети права из 
истих на другог.

3. Р3. број 425/2019  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  20-11985

Пред овим судом у току је парнични поступак по 
тужби тужиоца „ЕПС Дистрибуција” д.о.о. Београд, 
Масарикова 1-3, против тужене Ивановић Марије, сада 
непознатог боравишта, ради неоснованог обогаћења. У 
поступку је туженој Ивановић Марији из Угриновца, 
Шесто источно-босанске 5. део 15б сада непознатог 
боравишта постављен привремени заступник адвокат 
Ђукановић Владимир из Београда, Црнотравска 13б, 
који ће тужену заступати у овој парници и имати сва 
права и дужности законског заступника, све док се ту-
жена не појави.

21. П. број 4951/19  – Из Трећег основног суда у 
Београду.  20-11987

ОСНОВНИ СУД У ДЕСПОТОВЦУ

Основни суд у Деспотовцу, по судији Велисавље-
вић Јовану, у парници тужиоца Недељковић Момира 
из Ресавице, Савеза бораца б.б., чији је пуномоћник 
Крстовић Момчило, адвокат из Деспотовца, против пр-
вотуженог Страиновић Војина из Ресавице, 6. августа 
44, чији је пуномоћник Миловановић Милена, адвокат 
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из Деспотовца, друготуженог Димитријевића Младена 
из Вирина, који се сада налази на непознатој адреси у 
иностранству, и трећетуженог Станојевић Живорада из 
Равне Реке, ради накнаде штете, донео је 10. фебруара 
2020. године, решење.

Поставља се привремени заступник друготуженом 
Димитријевић Младену из Вирина, сада на непознатој 
адреси у иностранству, адвокат Петровић Љубиша из 
Деспотовца.

Привремени заступник ће у овој правној ствари 
предузимати све парничне радње и вршити сва права 
и дужности законског заступника, а све то док се дру-
готужени, његов законски заступник или пуномоћник, 
не појаве пред судом или док орган старатељства не 
обавести суд да је учеснику Димитријевић Младену 
поставио стараоца.

1. П. број 651/19  – Из Основног суда у Деспотовцу.
  20-12249

Основни суд у Деспотовцу, као парнични по суди-
ји Јовану Велисављевићу, у парници тужиоца Николић 
Виде из Чифлика, чији је пуномоћник Бјелопавлић 
Борислав, адвокат из Пирота, против тужене Никоди-
новић Анастасије из Ниша, који се сада налази на не-
познатој адреси, ради утврђивања права својине, 24. 
фебруара 2020. године, донео је оглас.

Основни суд у Деспотовцу, поставио је адвоката 
Дејана Обрадовића, из Деспотовца, за привременог 
заступника тужене Анастасије Никодиновић из Ниша, 
сада на непознатој адреси, који ће заступати интересе 
тужене, све док се исти не упусти у расправљање или 
не ангажује свог пуномоћника или док му Центар за 
социјални рад не постави стараоца.

1. П. број 3/18  – Из Основног суда у Деспотовцу.
  20-12248

ОСНОВНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Основни суд у Зајечару је 2. марта 2020. године 
поставио привременог заступника туженом Тачић Не-
бојши, сада на непознатој адреси, на основу члана 81. 
став 2. тачка 4, члана 82. ЗПП и за истог одредио, адв. 
Милоша Николића из Зајечара, који ће туженог засту-
пати у предмету овог суда 12 П. број 9/20 који ће имати 
сва права и дужности законског заступника туженог 
Николић Дејана, све док се тужни или његов заступник 
не појаве пред судом, односно док орган старатељства 
не обавести суд да је туженом поставио старатеља.

12. П. број 9/20  – Из Основног суда у Зајечару.
  20-12132

ОСНОВНИ СУД У ЗРЕЊАНИНУ

Основни суд у Зрењанину, по судији Станков Ба-
бић Јасмини, као судији појединцу, у правној ствари у 
правној ствари тужиоца ОДС ЕПС Дистрибуција д.о.о. 
Београд  – Огранак Електродистрибуција Зрењанин, 
Панчевачка 46, кога заступа пуномоћник Радованов 
Миленко адвокат из Новог Сада, против туженог Раду 
Јово из Крајишника, сада на непознатом месту преби-
валишта и боравишта, ради исплате, вредност спора 
25.756,63 динара, донео је 6. марта 2020. године, оглас.

Основни суд у Зрењанину, по судији Станков Ба-
бић Јасмини као судији појединцу, у правној ствари 
тужиоца ОДС ЕПС Дистрибуција д.о.о. Београд  – 
Огранак Електродистрибуција Зрењанин, Панчевачка 
46, кога заступа пуномоћник Радованов Миленко адво-
кат из Новог Сада, против туженог Раду Јово, сада на 
непознатом месту пребивалишта и боравишта, ради 
исплате, вредност спора 294.794,62 динара, сагласно 
одредби члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4. Закона о парнич-
ном поступку, донео је 6. марта 2020. године решење да 
се туженом Раду Јови, сада на непознатом месту преби-
валишта и боравишта постави привремени заступник 
адвокат Симоновски Ивица из Зрењанина са седиштем 
адвокатске канцеларије у Зрењанину, Јеврејска 1, који 
ће заступати његова права и интересе и предузимати 
парничне радње у поступку, док се тужени, његов за-
конски заступник или пуномоћник не појави пред су-
дом или док орган старатељства не обавести суд да је 
поставио старатеља.

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

23. П. број 731/2019 (Су ⅤⅠⅠⅠ-49 број 488/2020)  – 
Из Основног суда у Зрењанину.  20-11949

ОСНОВНИ СУД У ЈАГОДИНИ

Основни суд у Јагодини, као парнични и то суди-
ја мр Предраг Колаковић, по тужби тужиоца Стамбена 

заједница, Браће Дирак 48, 50 Јагодина, чији је пуномоћ-
ник адвокат Константиновић Милован из Ћуприје, про-
тив туженог Љушић Ратка, непознатог боравишта, ради 
дуга, вредност спора 41.710,00 динара, одредио је поста-
вљање привременог заступника туженом Љушић Ратку, 
и то адвоката Танасковић Раденка из Јагодине, решењем 
овог суда 6П-703/19 од 25. фебруара 2020. године, који 
ће заступати туженог у овој парници све док се тужени 
не појави пред судом или не постави другог пуномоћни-
ка уз обавештење суда о именовању пуномоћника.

6. П. број 703/19  – Из Основног суда у Јагодини.
  20-11980

Основни суд у Јагодини, судија Драгана Лазаре-
вић, као председник већа, у парници тужиље Гордане 
Станојевић из Јагодине, против туженог Томислава 
Станојевића са пријављеним пребивалиштем у Ћу-
прији, Светозара Милетића 12/4 и боравишта у селу 
Мијатовац, ради развода брака, донео је 11. марта 2020. 
године, решење.

Туженом Томиславу Станојевићу са последњим 
пријављеним пребивалиштем у Ћуприји, Светозара 
Милетић 12/4 и боравишту у селу Мијатовац, ради раз-
вода брака, донео је 11. марта 2020. године, решење.

Туженом Томиславу Станојевићу са последњим 
пријављеним пребивалиштем у Ћуприји, Светозара 
Милетића 12/4 и боравиштем у селу Мијатовац, сада 
непознатог боравишта у иностранству, одређује се при-
времени заступник адвокат Миљана Солунац из Јаго-
дине, у парници П2 број 248/19, који ће у овом поступ-
ку имати сва права и дужности законског заступника 
туженог, све док се тужени или његов пуномоћник не 
појаве пред судом, односно док орган старатељства не 
обавести суд да је поставио стараоца туженом.

П2. број 248/19  – Из Основног суда у Јагодини.
  20-11998

ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ 

Основни суд у Кикинди, по судији Радојки Радова-
новић, као председнику већа, у правној ствари тужиоца 
Центар за социјални рад Кикинда из Кикинде, против 
тужене Јуцике Ган, непознатог пребивалишта, ради 
потпуног лишења родитељског права, донео је решење.

Јасмина Лисул, адвокат из Кикинде, поставља се 
за привременог заступника туженој Јуцики Ган, са не-
познатим пребивалиштем.

Привремени заступник има у поступку за који је 
постављен сва права и дужности законског заступника, 
предузима све парничне радње у поступку све док се 
странка, њен законски заступник или пуномоћник не 
појаве пред судом или док орган старатељства не оба-
вести суд да је поставио стараоца.

2. П2. број 616/19  – Из Основног суда у Кикинди.
  20-12005

Основни суд у Кикинди, по судији Наташи Иве-
тић, у правној ствари тужиља Десанке Миљановић и 
Драгице Криваћевић обе из Новог Сада, чији је пуно-
моћник Божо Бјелановић, адвокат из Кикинде, против 
туженог Сима Врачар, последње пребивалиште Б. В. 
Село, сада непознатог пребивалишта, ради утврђење, 
донео је реешње.

Милан Илијашев адвокат из Кикинде поставља се 
за привременог заступника туженом Сими Врачар, не-
познатог места пребивалишта, у поступку који се пред 
овим судом води под 1 П. 93/20.

1. П. број 93/20  – Из Основног суда у Кикинди.
  20-12006

ОСНОВНИ СУД У КИКИНДИ  
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У НОВОМ КНЕЖЕВЦУ

Основни суд Кикинд, Судска јединица у Новом 
Кнежевцу, по судији, Славици Беседеш, у правној ства-
ри тужиља, Радмиле Бјелотомић из Банатског Аранђе-
лова, Добровољачка 19, Бранке Бјелотомић из Новог 
Кнежевца, Ђуре Јакшића 8 и Радмиле Билић из Кањи-
же, Ади Ендреа 2, чији је пуномоћник Беде Отилија, 
адвокат у Кањижи, против тужене, Милице Бјелотомић 
на непознатом пребивалишту и боравишту, ради утвр-
ђења права власништва, ван рочишта за главну распра-
ву, 20. фебруара 2020. године, донео је решење.

Поставља се туженој, Милици Бјелотомић, при-
времени заступник у овој парници, у личности Сивери 
Габора, адвоката у Чоки.

Привремени заступник ће заступати тужену, Мили-
цу Бјелотомић, све док се тужена или њен пуномоћник 

не појави пред судом или док орган старатељства не 
обавести суд да је туженој поставио старатеља. 

I-5 П. број 69/2020  – Из Основног суда у Кикинди, 
Судска јединица у Новом Кнежевцу.  20-12004

ОСНОВНИ СУД У КЊАЖЕВЦУ

Основни суд у Књажевцу и то судија Слободан 
Стаменковић, као судија појединац, у правној ствари 
тужиље Снешке Милијић из Књажевца, чији је пу-
номоћник Миодраг Раданчић, адвокат из Књажевца, 
против тужене Добриле Милосављевић из Књажевца, 
ради дуга, вредност предмета спора 33.930,00 динара 
(290 евра), ван рочишта, 10. марта 2020. године, донео 
је оглас.

Решењем овог суда 5п број 503/19 од 10. марта 
2020. године, на основу члана 81. став 2. тач. 4. и 5. 
ЗПП-а, постављен је адвокат Љиљана Симоновић из 
Књажевца за привременог заступника која се води код 
овог суда по тужби тужиље Снешке Милијић из Кња-
жевца, против тужене Добриле Милосављевић из Кња-
жевца, ради дуга.

Истим решењем одређено је да ће привремени за-
ступник тужену заступати у поступку све док се туже-
на или њен пуномоћник не појаве пред судом.

Овај оглас објавити у ЈП „Службени гласник РС”, 
и на огласној табли суда, а у смислу члана 83. ЗПП-а.

5. П. број 503/19  – Из Основног суда у Књажевцу.
  20-12091

ОСНОВНИ СУД У КРУШЕВЦУ

Основни суд у Крушевцу, по судији Драгани 
Јанковић председнику већа, у поступку ради развода 
брака, тужиоца Мирка Живковића из Беласице, кога у 
поступку заступа пуномоћник, адвокат Драган Мили-
војевић из Крушевца, против тужене Олгице Живковић 
из Беле Воде, и са боравиштем на адреси у Швајцар-
ској 81520 Fikon Glattbrugg Dammstrase 14, Швајцар-
ска којој се поставља привремени заступник, адвокат 
Марија Алексић из Великог Шиљеговца, с обзиром да 
туженој достављање тужбе и позива није могло да се 
изврши, на основу члана 81. ст. 1. и 2. тачка 4, у вези 
чл. 82. и 83 ЗПП-а, а постављени заступник ће заступа-
ти тужену све док се тужена не појави пред судом или 
именује другог пуномоћника.

П2. број 315/19  – Из Основног суда у Крушевцу.
  20-12223

ОСНОВНИ СУД У ЛАЗАРЕВЦУ

Туженој Зорици Димитријевић из Малих Црље-
нa, непознатог боравишта, поставља се привремени 
заступник адвокат Ненад Алексић из Београда, Боре 
Станковића 5, за поступање у парници Основног суда у 
Лазаревцу, П. број 33/20 по тужби NLB banke, а.д. Бео-
град, ради дуга.

П. број 33/20  – Из Основног суда у Лазаревцу.
  20-11814

Туженом Душану Матићу, непознатог боравишта, 
поставља се привремени заступник адвокат Јелена 
Алексић из Београда, Стојана Јанковића 3А, за посту-
пање у парници Основног суда у Лазаревцу, П. број 
568/19 по тужби Societe Generale bank Србија, а.д. Бео-
град, ради дуга.

П. број 568/19  – Из Основног суда у Лазаревцу.
  20-11815

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ

Основни суд у Новом Пазару, судија Енес Бајро-
вић, као председник већа, у правној ствари тужиоца 
Дупљак Амела из Новог Пазара, кога заступа пуномоћ-
ник Шефкета Доловац, адвокат из Новог Пазара, против 
тужене Кристине Адорјан из Републике Мађарске, не-
познате адресе, 10. марта 2020. године, објављује оглас.

Решењем Основног суда у Новом Пазару 7 П2. 
број 157/20 од 10. марта 2020. године на основу члана 
81. став 2. тачка 4. ЗПП, постављен је адвокат Јовица 
Мијаљевић из Новог Пазара за привременог заступни-
ка тужене Кристине Адорјан из Републике Мађарске, 
непознате адресе, а у парници која се води код овог 
суда по тужби тужиоца Дупљак Амела из Новог Паза-
ра, ради развода брака.

Истим решењем одређено је да ће привремени 
заступник заступати тужену у поступку све док се она 
или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно 
док орган старатељства не обавести суд да је туженој 
поставио стараоца.
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Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС” и 

на огласној табли суда. 
7. П2. број 157/20  – Из Основног суда у Новом Пазару.
  20-11948

Основни суд у Новом Пазару, судија Енес Бајро-
вић, као председник већа, у правној ствари тужиоца 
Есада Колића из Новог Пазара, с. Рајчиновиће, кога за-
ступа пуномоћник Шефкета Доловац, адвокат из Новог 
Пазара, против тужене Анке Петрове Момчилове из 
Републике Бугарске, непознате адресе, 9. марта 2020. 
године, објављује  оглас.

Решењем Основног суда у Новом Пазару 7 П2. 
бр. 139/20 од 9. марта 2020. године на основу члана 
81. став 2. тачка 4. ЗПП, постављен је адвокат Мурвета 
Зумберовић из Новог Пазара за привременог заступ-
ника тужене Анке Петрове Момчилове из Републике 
Бугарске, непознате адресе, а у парници која се води 
код овог суда по тужби тужиоца Есада Колића из Новог 
Пазара, ради развода брака.

Истим решењем одређено је да ће привремени 
заступник заступати тужену у поступку све док се она 
или њен пуномоћник не појаве пред судом, односно 
док орган старатељства не обавести суд да је туженој 
поставио стараоца.

Овај оглас објавити у „Службеном гласнику РС” и 
на огласној табли суда. 

7. П2. број 139/2020  – Из Основног суда у Новом 
Пазару.  20-12224

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ ПАЗАРУ  
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ТУТИНУ

Основни суд у Новом Пазару  – Судска јединица у 
Тутину, судија Алдин Лекпек, председник већа, у прав-
ној ствари тужиље Личина Сибeле из Тутина, коју за-
ступа Пепић Рашит адвокат из Тутина, против туженог 
Младена Хиржина из Р. Хрватске, сада на непознатој 
адреси, ради развода брака, 13. марта 2020. године до-
нео је оглас.

Основни суд у Новом Пазару, Судска јединица у 
Тутину, поставио је адвоката Бачевац Мурата из Ту-
тина, за привременог заступника туженом Младену 
Хиржину, сада на непознатој адреси, који ће заступати 
интересе туженог све док се тужени или његов пуно-
моћник не појаве пред судом или док орган старатељ-
ства не постави стараоца туженом.

19. П2. број 188/20  – Из Основног суда у Новом 
Пазару, Судска јединица у Тутину.  20-11950

ОСНОВНИ СУД У НОВОМ САДУ

Основни суд у Новом Саду, по судији Драгани 
Митровић, у оставинском поступку иза пок. Видосаве 
(Живко) Грчић рођ. Бешлин, бив. из Новог Сада, која је 
рођена 20. јуана 1930. године у Тителу, држављанин РС 
удовица са последњим пребивалиштем у Новом Саду, 
Булевар ослобођења 94 преминула 12. априла 2019. го-
дине, издаје оглас.

Позивају се непознати наследници оставиље да се 
јаве у року од једне године од дана објављивања овог 
огласа у „Службеном гласнику Републике Србије”, 
ради учешћа у поступку и остваривању права на на-
слеђе.

По истеку наведеног рока, ако се наследници не 
јаве, суд ће расправити заоставштину иза пок. остави-
ље, на основу података са којима располаже.

О. број 2332/2019  – Из Основног суда у Новом 
Саду.  20-12247

ОСНОВНИ СУД У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ

Основни суд у Петровцу на Млави, са судијом 
Весном Милосављевић  – председником већа, у прав-
ној ствари тужиље Аните Хамершак из Петровца на 
Млави, Млавска 5в, против туженог Данијела Глиши-
ћа из Затоња, сада непознате адресе пребивалишта и 
боравишта, ради делимичног лишења родитељског 
права, вредност предмета 19.000,00 динара, донео је 
12. марта 2020. године на основу члана 81. ст. 1. и 2. 
тачка 4. ЗПП-а, решење којим је поставио туженом Да-
нијелу Глишићу, са последњом адресом из Затоња, за 
привременог заступника адвоката Владимира Јордано-
ва из Петровца на Млави, који ће туженог заступати у 
поступку све док се тужени или његов пуномоћник не 
појаве пред судом или док орган старатељства не оба-
вести суд да му је поставио стараоца.

75. П2. број 3/19  – Из Основног суда у Петровцу 
на Млави.  20-12068

ОСНОВНИ СУД У ПЕТРОВЦУ НА МЛАВИ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У ЖАГУБИЦИ

Основни суд у Петровцу на Млави, Судска једи-
ница у Жагубици, судија Слободанка Трајковић, судија 
појединац, у ванпарничном поступку расправљања за-
оставштине иза пок. Радмиле Максимовић бив. из Кре-
пољина, а поводом предлога за постављање привреме-
ног заступника донео је 6. марта 2020. године, оглас.

Основни суд у Петровцу на Млави, Судска једини-
ца у Жагубици, судија Слободанка Трајковић, у поступ-
ку расправљања заоставштине иза пок. Радмиле Мак-
симовић бив. из Крепољина, донео је 6. марта 2020. 
године решење којим је поставио наследнику Савети 
Симић из Крепољина, сада у иностранству, непознате 
адресе пребивалишта и боравишта, привременог за-
ступника адв. Љиљану Светозаревић из Жагубице, који 
ће Савету Симић заступати у поступку све док се иста 
личнo и преко пуномоћника не појави пред судом или 
док орган старатељства не обавести суд да јој је поста-
вио стараоца. Позива се наследник који полаже право 
на наслеђе да се пријави суду у року од годину дана 
од дана објављивања огласа, након протека наведеног 
рока поступак ће се наставити и окончати.

86. О. број 1260/18  – Из Основног суда у Петровцу 
на Млави, Судска јединица у Жагубици.  20-11953

ОСНОВНИ СУД У ПОЖАРЕВЦУ

Основни суд у Пожаревцу, судија Живадин Обра-
довић, у правној ствари тужиоца Андрије Радосавље-
вићa из Пожаревца, против туженог Дарка Тихомиро-
вића из Пожаревца, сада непознатог боравишта, ради 
неоснованог обогаћења, објављује да је решењем 70 П. 
број 142/20 од 24. фебруара 2020. године, поставио од-
сутном туженом  Дарку Тихомировићу, сада непознатог 
боравишта, адвоката Зорана  Милошевића из Пожарев-
ца за привременог заступника, у овој правној ствари, 
који ће заступати туженика у овом предмету, све док се 
туженик или његов пуномоћник не појаве пред судом.

70. П. број 142/20  – Из Основног суда у Пожаревцу.
  20-11846

ОСНОВНИ СУД У РУМИ

Пред Основним судом у Руми, у току је поступак 
расправљања заоставштине иза покојне Ђапић рођене 
Јанковић Јована Душанке, бивше из Врдника, Гро-
бљанска 1, рођене 21. новембра 1932. године, премину-
ле у Врднику, 29. новембра 2017. године.

Позивају се сва лица која полажу право на наслеђе 
иза покојне Ђапић Душанке да се јаве овом суду у року 
од једне године од дана објављивања огласа.

О. број 56/20  – Из Основног суда у Руми.
  20-12133

ОСНОВНИ СУД У СОМБОРУ

Поставља се као привремени заступник туженој 
Пешић (Марији) Маргарети, са непознатим местом 
пребивалишта односно боравишта, адвокат Мандић 
Милан из Сомбора, који ће у овој парници вршити сва 
права и дужности законског заступника, све док се ту-
жени не појави пред судом, или док му орган старатељ-
ства не постави стараоца.

4. Пл. број 195/18  – Из Основног суда у Сомбору.
  20-11978

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ

Основни суд у Суботици, по судији Весни Миљко-
вић, у правној ствари тужиоца Фодор Јаноша из Субо-
тице, Вука Караџића 23, кога заступа адв. Ковач Карољ 
из Суботице, против тужених Иванић Тибора, Иванић 
Златице и Иванић Дијане, сви са адресе Суботица, Тол-
стојева 17, тренутно на непознатој месту боравишта, 
ради утврђења, издаје 28. фебруара 2020. године оглас.

Поставља се привремени заступник туженима 
Иванић Тибору, Иванић Златици и Иванић Дијани, сви 
са адресе Суботица, Толстојева 17, тренутно на непо-
знатом месту пребивалишта, и то се поставља адвокат 
Нађ Чаба из Суботице, на основу члана 81. став 2. тач-
ка 4. ЗПП-а.

Привремени заступник ће у овој парници вршити 
сва права и дужности законског заступника све док се 
тужени или његов пуномоћник не појаве пред судом 
или док орган старатељства не постави стараоца туже-
ном и о томе обавести суд.

8. П. број 170/19  – Из Основног суда у Суботици.
  20-12066

ОСНОВНИ СУД У СУБОТИЦИ 
СУДСКА ЈЕДИНИЦА У БАЧКОЈ ТОПОЛИ

У оставинској ствари иза пок. Марић Петра од 
оца Момчила, рођен 31. марта 1955. године, преминуо 
у Криваји дана 5. августа 2015. године, са последњим 
пребивалиштем у Криваји, Вука Караџића 5ц, позивају 
се непознати законски наследници који се налазе на не-
познатом месту пребивалишта, да се пријаве овом суду 
у року од годину дана, јер ће суд у противном распра-
вљати заоставштину у смислу члана 116. ЗВП-а.

ⅠⅠ 12. О. број 3056/2019  – Из Основног суда у Су-
ботици, Судска јединица у Бачкој Тополи.  20-11988

ОСНОВНИ СУД У УЖИЦУ

Основни суд у Ужицу, судија Душица Мићић, у 
правној ствари тужилаца Савичић Милутина из Али-
ног Потока и др., које заступа пуномоћник Милија 
Јевтовић, адвокат из Ужица, према туженима Баковић 
Радичу из Криве Реке, и др., ради својине, туженој Гр-
бић Емилији, са боравиштем на непознатој адреси и 
последњим познатим пребивалиштем у Мешнику, Кри-
ва Река, 6. марта 2020. године, донео је решење којим 
је туженој Грбић Емилији, непознатог боравишта, за 
привременог заступника поставио адвоката Филипо-
вић Гвоздена из Ужица.

Привремени заступник ће заступати наведену 
странку у парничном поступку све док се исти или ње-
гов пуномоћник, односно законски заступник не појави 
пред судом или док орган старатељства не обавести суд 
да је поставио стараоца.

4. П. број 583/19  – Из Основног суда у Ужицу.
  20-12131

ОСНОВНИ СУД У ШАПЦУ

Основни суд у Шапцу, судија Вера Исаковић, 
у парници тужиоца Делић Драгана из Бадовинаца, 
Дринска 6, чији је пуномоћник Петричић Рајко и др., 
адвокат у Шапцу, Трг шабачких жртава 7/2/7, против 
туженог Џиновић Миленка из Слепчевића, Краља 
Александра 1, сада непознате адресе боравишта, ради 
дуга, вредност спора 533.360,00 динара, поставио је 
туженом Џиновић Миленку из Слепчевића, привреме-
ног заступника Јекић Јелену, адвоката из Шапца, Владе 
Јовановића 3, сходно члану 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а. 
Постављени привремени заступник у овом спору има 
сва права и дужности законског заступника и вршиће 
их док се тужени Џиновић Миленко из Слепчевића или 
пуномоћник туженог не појаве пред судом, односно 
док орган старатељства не обавести суд да му је поста-
вио стараоца.

3. П. број 1594/19  – Из Основног суда у Шапцу.
  20-11983

ПРИВРЕДНИ СУД У БЕОГРАДУ

Ⅰ Привредни суд у Београду, решењем 8. Ст. број 
17/2020 од 2. марта 2020. године усвојио је предлог 
предлагача „Београд сигурност” д.о.о. из Београда, за 
покретање поступка стечаја над стечајним дужником 
„Сагал” д.о.о. из Београда.

ⅠⅠ Отвара се поступак стечаја над дужником „Са-
гал” д.о.о. Београд, Веселина Маслеше 32, мат. број 
17519972, ПИБ 103169421.

ⅠⅠⅠ Утврђује се постојање стечајног разлога  – трај-
нија неспособност плаћања, предвиђена одредбом чла-
на 12. Закона о стечају.

ⅠⅤ Именује се за стечајног управника Ђорђе Јокић 
из Београда, Булевар Николе Тесле 34/13.

Ⅴ Позивају се сви повериоци да 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 на ком ће се 
расправљати о извештају о економско-финансијском 
положају стечајног дужника за 6. април 2020. године у 
12.00 часова, које ће се одржати у Привредном суду у 
Београду, Масарикова 2, судница 133, спрат Ⅰ.

ⅤⅠⅠⅠ Одређује се испитно рочиште које ће се 
одржати 29. маја 2020. године, у 11.00 часова у При-
вредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 133, 
Ⅰ спрат.

ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен на огласној табли При-
вредног суда у Београду, 2. марта 2020. године.

8. Ст. број 17/2020  – Из Привредног суда у Београду.
  20-11817
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230/2019 дана 11. марта 2020. године донео је решење:
I Усваја се завршни извештај и завршни рачун 

стечајног управника стечајног дужника Привредно 
друштво DSV Elektronics DOO Београд  – Калуђерица, 
Немањина 27, матични број 21335533, ПИБ 110314134.

II Закључује се поступак стечаја без одлагања 
над стечајним дужником Привредно друштво DSV 
Elektronics DOO Београд  – Калуђерица, Немањина 27, 
матични број 21335533, ПИБ 110314134.

III Налаже се Агенцији за привредне регистре из 
Београда, да по правноснажности овог решења, извр-
ши брисање стечајног дужника Привредно друштво 
DSV Elektronics DOO Београд  – Калуђерица, Немањи-
на 27, матични број 21335533, ПИБ 110314134, из реги-
стра привредних субјеката. 

IV Налаже се Министарству финансија  – Поре-
ска управа  – Филијала Гроцка, да по правноснажности 
овог решења, изврши брисање стечајног дужника из 
своје евиденције ПИБ 110314134.

V Налаже се Републичком заводу за статистику, да 
по правноснажности овог решења, изврши брисање из 
своје евиденције стечајног дужника са матичним бро-
јем 21335533.

VI Налаже се стечајном управнику да угаси рачун 
стечајног дужника број 205-0000000273536-03, који се 
води код Комерцијалне банке а.д. Београд, по правно-
снажности овог решења.

VII Налаже се стечајном управнику да по прав-
носнажности овог решења, сачини извештај и достави 
предлог за своје разрешење услед закључења стечајног 
поступка.

VIII Решење о закључењу поступка стечаја биће 
објављено на огласној табли суда и у „Службеном гла-
снику Републике Србије”.

6. Ст. број 230/2019  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  20-11999

Привредни суд у Београду, донео је решење 8. Ст. 
239/2018, 10. марта 2020. године. 

I Потврђује се усвајање Изменa првобитно предло-
женог плана реорганизације од 28. марта 2019. године, 
поступањем по закључку Привредног суда у Београду 
2 Ст 239/2018 од 24. априла 2019. и 28. маја 2019. го-
дине, стечајног дужника Хотелско угоститељско и ту-
ристичко друштво „Асториа” д.о.о. Београд  – у стечају, 
Каменичка 5а, матични број 06932711, ПИБ 100221228, 
коначно поднетог 15. октобра 2019. године.

II Почетак примене плана реорганизације је 15 
дана од дана правноснажности Решења којим се потвр-
ђује усвајање овог Плана.

III Сва потраживања и права поверилаца и других 
лица и обавезе стечајног дужника одређене овим пла-
ном реорганизације од 15. октобра 2019. године, уређу-
ју се искључиво према условима из овог плана. Усвоје-
ни план реорганизације, извршна је исправа и сматра 
се новим уговором за измирење потраживања која су у 
њему наведена.

IV По правноснажности Решења о потврђивању 
усвајања плана реорганизације од 15. октобра 2019. 
године, обуставља се стечајни поступак над стечајним 
дужником Хотелско угоститељско и туристичко дру-
штво „Асториа” д.о.о. Београд  – у стечају, Каменичка 
5а, матични број 06932711, ПИБ 100221228

V Стечајни дужник је дужан да предузме све мере 
прописане усвојеним планом реорганизације, а посло-
ви и радње које предузима стечајни дужник морају 
бити у складу са усвојеним планом реорганизације.

8. Ст. број 239/2018  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  20-12001

Ⅰ Усваја се предлог за покретање стечајног по-
ступка над стечајним дужником Forma Beo D Time 
д.о.о. Београд (Стари град), Дунавска 5а, матични број 
20586435, ПИБ 106367402.

ⅠⅠ Отвара се стечајни поступак над стечајним ду-
жником Forma Beo D Time д.о.о. Београд (Стари град), 
Дунавска 5а, матични број 20586435, ПИБ 106367402.

ⅠⅠⅠ Утврђује се постојање стечајног разлога  – трај-
нија неспособност плаћања.

ⅠⅤ Именује се за стечајног управника Рада Дивац 
из Београда, Дантеова 21.

Ⅴ Налаже се заступнику дужника да изврши при-
мопредају 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 повериоци да у року од 120 дана од 
објављивања огласа о отварању стечајног поступка 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 за 14. април 
2020. године, у 11.30 часова, а које ће се одржати у 
Привредном суду у Београду, Масарикова 2, судница 
број 130, спрат Ⅰ.

ⅠХ Одређује се испитно рочиште за 7. септембар 
2020. године, у 11.00 часова, која ће се одржати у При-
вредном с уду у Београду, Масарикова 2, судница број 
130, спрат Ⅰ.

Ⅹ Оглас о отварању стечајног поступка над стечај-
ним дужником биће објављен на огласној табли суда и 
„Службеном гласнику РС”.

6. Ст. број 283/2019  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  20-12250

Привредни суд у Београду, донео је решење 4. Ст. 
број 26/2020 од 10. марта 2020. године којим:

Ⅰ Усваја се предлог предлагача  – дужника Универ-
зитетска стамбена задруга Блок 19  – у ликвидацији, 
Београд –Звездара, Прешевска 13, МБ 17245368, ПИБ 
102211913, од 1. октобра 2019. године, за покретање 
стечајног поступка над дужником Универзитетска 
стамбена задруга Блок 19  – у ликвидацији, Прешевска 
13, МБ 17245368, ПИБ 102211913.

ⅠⅠ Отвара се стечајни поступак над Универзитет-
ска стамбена задруга Блок 19  – у ликвидацији, Бео-
град –Звездара, Прешевска 13, МБ 17245368, ПИБ 
102211913.

ⅠⅠⅠ Стечајни разлог је трајнија неспособност пла-
ћања стечајног дужника.

ⅠⅤ Именује се стечајни управник Мирјана Јанев-
ски из Београда.

Ⅴ Позивају се повериоци да у року од 120 дана од 
објављивања огласа о отварању стечајног поступка над 
стечајним дужником у „Службеном гласнику РС” при-
јаве Привредном суду у Београду, своја обезбеђена и 
необезбеђена потраживања према стечајном дужнику, 
писменом пријавом поднетом у два примерка, са при-
ложеним доказима о основаности потраживања.

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

ⅤⅠⅠ Заказује се прво поверилачко рочиште на коме 
ће се расправљати о извештају о економско-финан-
сијском положају стечајног дужника за 8. април 2020. 
године, у 13.00 часова, а које ће се одржати у Привред-
ном суду у Београду, Масарикова 2, судница број 100, 
спрат Ⅰ.

ⅤⅠⅠⅠ Испитно рочиште заказује се за 16. септембар 
2020. године у 11.00 часова које ће се одржати у При-
вредном суду у Београду, Масарикова 2, судница број 
100, спрат Ⅰ.

ⅠⅩ Оглас о отварању поступка стечаја над стечај-
ним дужником биће објављен у „Службеном гласнику 
Републике Србије” и на огласној табли суда. 

4. Ст. број 26/2020  – Из Привредног суда у Београду.
  20-12251

Ⅰ Одређује се завршно рочиште у поступку стечаја 
над стечајним дужником Предузеће за холдинг посло-
ве „Koumbas Synergy” а.д. у стечају Београд  – Тадеуша 
Кошћушка 30, матични број 20311258, ПИБ 105083359, 
на коме ће се:

1. расправљати о завршном рачуну стечајног 
управника;

2. расправљати о коначним захтевима за исплату 
награде стечајном управнику;

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

4. одлучивати о нерасподељеним деловима деобне 
масе и;

5. одлучивати о другим питањима од значаја за 
банкротство стечајног дужника.

ⅠⅠ Завршно рочиште ће се одржати 6. априла 2020. 
године у Привредном суду у Београду, Масарикова 2, 
судница 125, са почетком у 12.00 часова.

ⅠⅠⅠ Решење објавити на огласној табли суда и у 
„Службеном гласнику РС”.

3. Ст. број 217/2018  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  20-12252

Усваја се предлог за покретање стечајног поступ-
ка над дужником Весфарм апотека Здравствена уста-
нова, Земун, Батајница, Матрозова б.б., матични број 
17458477, ПИБ 102664757.

Отвара се поступак стечаја над дужником Вес-
фарм апотека Здравствена установа, Земун, Батај-
ница, Матрозова б.б., матични број 17458477, ПИБ 
102664757.

Утврђује се постојање стечајног разлога  – преза-
дуженост, предвиђена чланом 11. став 2. тачка 3) Зако-
на о стечају.

Именује се за стечајног управника Оливера Јова-
новић из Београда, Шејкина 56/9.

Позивају се сви повериоци у року од 60 дана од 
објављивања огласа о отварању поступка стечаја над 
стечајним дужником у „Службеном гласнику Републи-
ке Србије” пријаве Привредном суду у Београду своја 
обезбеђена и необезбеђена потраживања. 

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

Одређује се прво поверилачко рочиште на коме ће 
се расправљати о извештају о економско-финансијском 
положају стечајног дужника које ће се одржати 25. мар-
та 2020. године у 11.20 часова, у Привредном суду у 
Београду, Масарикова 2, судница број 110, спрат I.

Одређује се испшитно рочиште за 9. јун 2020. го-
дине у 11.20 часова, које ће се одржати у Привредном 
суду у Београду, Масарикова 2, судница број 110, спрат I.

Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним 
дужником биће објављен на огласној табли суда 2. мар-
та 2020. године.

11. Ст. број 281/2019  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  20-12254

Привредни суд у Београду, стечајни судија др 
Марко Радовић, решавајући о предлогу дужника „NB 
Ribone” ДОО Београд, Љубе Давидовића 58, Београд 
(Младеновац), МБ 20726784, ПИБ 107023028, за по-
кретање стечајног поступка, донео је на рочишту ради 
утврђивања постојања стечајног разлога одржаном 9. 
марта 2020. године, у присуству заступника предлагача 
и јавно објавио следеће решење:

1. Усваја се предлог дужника „NB Riвone” ДОО 
Београд, Љубе Давидовића 58, Београд (Младеновац), 
МБ 20726784, ПИБ 107023028, па се отвара стечајни 
поступак према стечајном дужнику „NB Ribone” ДОО 
Београд, Љубе Давидовића 58, Београд (Младеновац), 
МБ 20726784, ПИБ 107023028, јер је утврђена испуње-
ност стечајног разлога  – трајнија неспособност плаћа-
ња у смислу члана 1. став 2. тачка 1, у вези са ставом 3. 
тачка 1. истог члана Закона о стечају.

2. За стечајног управника именује се Душан Дра-
гојловић из Београда, Станка Пауновића Вељка 54/39, 
Београд.

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 16. јул 2020. године у 11.00 
часова и одржаће се у Привредном суду у Београду, 
Масарикова 2, судница 104.

6. Заказује се прво поверилачко рочиште за 14. 
април 2020. године у 10.00 часова и одржаће се у При-
вредном суду у Београду, судница 104, и на њему ће се 
расправљати о економско-финансијском положају сте-
чајног дужника и процени стечајног управника да ли 
постоји могућност реорганизације стечајног дужника. 
За ово рочиште се сазива и седница скупштине повери-
лаца, на којој ће се извршити избор председника скуп-
штине поверилаца и чланова одбора поверилаца, уко-
лико се скупштина поверилаца не формира пре првог 
поверилачког рочишта.

7. Оглас о отварању стечајног поступка истиче се 
на огласној табли суда са датумом 9. мартом 2020. годи-
не и биће накнадно објављен у „Службеном гласнику 
РС” и у једном високотиражном дневном 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 1/2020  – Из Привредног суда у Београду.
  20-12256
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Усваја се предлог за покретање стечајног поступ-

ка над дужником „ВТВ  – Маклер” д.о.о. Београд, Во-
ждовац, Петроварадинска 21, гаража 501, матични број 
07436785, ПИБ 102009269.

Отвара се поступак стечаја над дужником дужни-
ком „ВТВ  – Маклер” д.о.о. Београд, Вождовац, Петро-
варадинска 21, гаража 501, матични број 07436785, 
ПИБ 102009269.

Утврђује се постојање стечајног разлога  – преза-
дуженост, предвиђена чланом 11. став 2. тачка 3) Зако-
на о стечајну.

Именује се за стечајног управника Вероника Ба-
раћ из Београда, Цара Душана 39.

Позивају се сви повериоци у року од 60 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. 

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

Одређује се прво поверилачко рочиште на коме ће 
се расправљати о извештају о економско-финансијском 
положају стечајног дужника које ће се одржати 25. мар-
та 2020. године у 11.45 часова, у Привредном суду у 
Београду, Масарикова 2, судница 110, спрат I.

Одређује се испшитно рочиште за 9. јуни 2020. го-
дине у 11.45 часова, које ће се одржати у Привредном 
суду у Београду, Масарикова 2, судница 110, спрат I.

Оглас о отварању поступка стечаја над стечајним 
дужником биће објављен на огласној табли суда 2. мар-
та 2020. године.

11. Ст. број 300/2019  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  20-12255

I Усваја се Завршни рачун од 30. јануара 2020. го-
дине стечајног управника стечајног дужника Стечајна 
маса Предузеће МБ Змај центар д.о.о. из Београда, 
Бранкова 28, МБ 27006906, ПИБ 110881327.

II Закључује се поступак стечаја над стечајним 
дужником Стечајна маса Предузеће МБ Змај центар 
д.о.о. из Београда, Бранкова 28, МБ 27006906, ПИБ 
110881327. 

III Одређује се коначна награда стечајном управ-
нику стечајног дужника Миладину Стаменковићу из 
Београда у износу од 739.166,02 динара.

IV Одобрава се резервација средстава за трошкове 
стечајног поступка и обавезе стечајне масе до закључе-
ња и након закључења стечајног поступка и брисања из 
Регистра стечајних маса стечајног дужника, у висини ра-
сположивих средстава у износу од 739.166,02 динара и то: 

 – неисплаћених трошкова књиговодствене агенци-
је Дајк дуо д.о.о. у износу од 480.000,00 динара;

 – рефундације ситних рачуна који још увек нису 
рефундирани стечајном управнику, у укупном износу 
од 14.405.00 динара;

 – трошкова закључења стечајног поступка (до га-
шења стечајног дужника), а који трошкови обухватају 
накнаде АПР, административне таксе, и друге трошко-
ве око закључења и архивирања документације, у укуп-
ном износу од 41.839,06 динара;

 – враћања дела предујма за покретање стечајног 
поступка у износу од 1.400.000,00 динара;

 – тарифе АЛСУ, у укупном износу од 80.000,00 
динара. 

V Налаже се Агенцији за привредне регистре, из 
Београда, Бранкова 25, да изврши брисање стечајног 
дужника стечајна маса Предузеће МБ Змај центар 
д.о.о. из Београда, Бранкова 28, МБ 27006906, ПИБ 
110881327, из Регистра стечајних маса, по правносна-
жности овог решења.   

VI Налаже се стечајном управнику да угаси теку-
ћи рачун стечајног дужника број 340-0000011020464-
18, који се води код „Erste Bank” а.д. Нови Сад, по 
правноснажности овог решења.

VII Налаже се Републичком заводу за статистику да 
брише из своје евиденције стечајног дужника са матич-
ним бројем 27006906, по правноснажности овог решења. 

VIII Налаже се Министарству финансија  – По-
реска управа  – филијала Стари град, да угаси поре-
ски идентификациони број стечајног дужника ПИБ 
110881327, по правноснажности овог решења.    

IX Разрешава се дужности стечајни управник сте-
чајног дужника Стечајна маса Предузеће МБ Змај цен-
тар д.о.о. из Београда, Бранкова 28, МБ 27006906, ПИБ 
110881327, Миладин Стаменковић из Београда, Сара-
јевска 27, по правоснажности овог решења.  

XI Решење о закључењу стечајног поступка обја-
вити на огласној табли суда и у „Службеном гласнику 
Републике Србије”.

3. Ст. број 101/2018  – Из Привредног суда у Бео-
граду.  20-12262

Привредни суд у Београду донео је решење 2 Ст. 
број 82/2019 од 18. фебруара 2020. године које гласи:

I Утврђује се коначан износ трошкова стечајног 
управника у висини од 199.977,05 динара.

II Утврђује се коначан износ награде стечајном 
управнику у висини од 2.215.370,97 динара и одобра-
ва исплата неисплаћеног дела награде у износу од 
1.855.370,97 динара.

III Закључује се стечајни поступак над Стечајном 
масом „Euro trend commerce” д.о.о. у стечају, Београд, 
Француска 24, МБ 27007961, ПИБ 111378496.

2. Ст. број 82/2019  – Из Привредног суда у Београду.
  20-12327

ПРИВРЕДНИ СУД У ВАЉЕВУ

Привредни суд у Ваљеву, стечајни судија Срећко 
Тимотић, у поступку стечаја над Privredno društvo za 
proizvodnju i trgovinu Ultratex DOO Šabac, Стојана Но-
ваковића 22, 9. марта 2019. године, донео је решење.

Допунско испитно рочиште у поступку стечаја над 
Privredno društvo za proizvodnju i trgovinu Ultratex DOO 
Šabac, Стојана Новаковића 22, заказује се за 10. април 
2020. године са почетком у 10.00 часова у Привредном 
суду у Ваљеву, судница број 20, на које се позивају сте-
чајни управник и стечајни повериоци.

Ст. број 25/19  – Из Привредног суда у Ваљеву.
  20-12008

ПРИВРЕДНИ СУД У ЗАЈЕЧАРУ

Привредни суд у Зајечару и то судија Драган Јоцић 
као стечајни судија у поступку стечаја над стечајним 
дужником Стечајна маса ЗЗ „Прогрес” Са О Сол О Рго-
тина, у стечају МБ 27007686, ПИБ 111233273, донео је 
12. марта 2020. године решење.

Усваја се предлог стечајног управника и заказује 
се завршно рочиште за закључење стечајног поступка 
који се води над стечајним дужником стечајна маса ЗЗ 
„Прогрес” са О Сол О Рготина, у стечају МБ 27007686, 
ПИБ 111233273, на дан 30. марта 2020. године са по-
четком у 13.00 часова, које ће се одржати у Привред-
ном суду у Зајечару, у судници 3.

Позивају се повериоци и стечајни управник да 
приступе на заказано рочиште, а овај оглас се сматра 
позивом за исто рочиште.

Оглас о заказивању рочишта објавити у „Службе-
ном гласнику РС”.

5. Ст. број 12/2018  – Из Привредног суда у Зајечару.
  20-12003

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАГУЈЕВЦУ

Привредни суд у Крагујевцу, и то судија Илија 
Зинаић, као стечајни судија, у поступку стечаја над 
стечајном масом Друштва за производњу и промет 
„Globus” ДОО Свилајнац у стечају, Београдска 6, ма-
тични број 27008194, ПИБ 111497781, кога заступа 
стечајни управник Драган Давидовић, 13. марта 2020. 
године, донео је решење. 

Одређује се завршно рочиште за 14. априла 2020. 
године са почетком у 11.00 часова, које ће се одржати у 
Привредном суду у Крагујевцу, у судници 528, на завр-
шном рочишту расправљаће се о завршном рачуну сте-
чајног управника, коначним захтевима за исплату на-
града и накнада трошкова, нерасподељеним деловима 
стечајне масе, разрешење дужности стечајног управни-
ка Давидовић Драгана из Параћина, другим питањима 
од значаја за брисање стечајне масе.

2. Ст. број 17/2019  – Из Привредног суда у Крагу-
јевцу.  20-12136

ПРИВРЕДНИ СУД У КРАЉЕВУ 

Привредни суд у Краљеву, обавештава повериоце 
да је у поступку стечаја који се спроводи над стечајним 
дужником Производно трговинско привредно друштво 
Nesal ДОО, Нови Пазар  – у стечају, МБ 17181289, ПИБ 
101788733 решењем Ст. 13/2019 од 17. марта 2020. годи-
не, закључио стечајни поступак над стечајним дужником 
Производно трговинско привредно друштво Nesal ДОО, 
Нови Пазар  – у стечају МБ 17181289, ПИБ 101788733.

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 13/2019  – Из Привредног суда у Краљеву.
  20-12217

ПРИВРЕДНИ СУД У НИШУ

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Снежана 
Пантић, поступајући у поступку стечаја над Матичним 
друштвом за производњу, трговину и спољно трговин-
ски промет „Нини” д.о.о. из Ниша, Ваздухопловаца б.б. 
у стечају, чији је стечајни управник Звонко Бугарски из 
Ниша, донео је 12. марта 2020. решење.

Рочиште за испитивање потраживања заказано за 
4. фебруар 2020. године са почетком у 11.00 часова ре-
шењем Привредног суда у Нишу 8. Ст. 34/2019 од 10. 
маја 2019. године, одлаже се.

Ново рочиште за испитивање потраживања заказу-
је се за 24. април 2020. године у 11.00 часова у судници 
број 9 Привредног суда у Нишу Светосавска 7а.

Ст. број 34/2019  – Из Привредног суда у Нишу.
  20-12258

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Јелена Ђо-
рић Вујачић, у поступку одлучивања по предлогу пре-
длагача Привредног друштва за промет робе на велико 
и мало „Вамадива” д.о.о. Ниш са седиштем у Нишу, 
ул. Димитрија Туцовића 31, матични број 06573967, 
кога заступа директор Слободан Радоњић, за покрета-
ње стечајног поступка над дужником Предузеће „Sind 
trade” д.о.о. Ниш са седиштем у Нишу, ГО Црвени 
Крст, Доња Трнава, Браће Мирковић 3, матични број 
06783791, кога заступа директор Гордана Нешић из 
Ниша, донео је 12. марта 2020. године, решење.

Отвара се поступак стечаја над стечајним дужни-
ком Предузеће „Sind trade” ДОО Ниш са седиштем у 
Нишу, ГО Црвени Крст, Доња Трнава, Браће Мирковић 
3, матични број 06783791, ПИБ 100664895.

Стечајни разлог је трајнија неспособност плаћања.
За стечајног управника именује се Живојин Лаза-

ревић из Куршумлије.
Позивају се повериоци да у року од 120 дана од 

дана објављивања огласа о отварању стечајног поступ-
ка над стечајним дужником у „Службеном гласнику 
Републике Србије”, пријаве овом суду своја обезбеђена 
и необезбеђена потраживања према стечајном дужнику 
писменом пријавом поднетом у два примерка са прило-
женим доказима о основаности потраживања. Све при-
јаве 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 14. април 
2020. године са почетком у 12.00 часова, за које се сази-
ва и седница Скупштине поверилаца и позивају се сви 
повериоци да истој присуствују у судници број 14 При-
вредног суда у Нишу, Светосавска 7а.

Рочиште за испитивање потраживања заказује се за 
3. септембар 2020. године са почетком у 12.00 часова у 
судници број 14 Привредног суда у Нишу, Светосавска 7а.

Решење одмах објавити на огласној и електронској 
табли суда и доставити надлежним органима.

5. Ст. број 4/2020  – Из Привредног суда у Нишу.
  20-12259

Привредни суд у Нишу стечајни судија Јелена Ни-
колић, у поступку стечаја који се води над стечајним 
дужником Стечајна маса „Вожд” ДОО у стечају из Ди-
митровграда, кога заступа стечајни управник Саша Ја-
начковић, одлучујући о захтеву за стечајног управника 
од 5. марта 2020. године за заказивање завршног рочи-
шта, донео је 9. марта 2020. године, решење. 

Одређује се завршно рочиште у стечајном поступ-
ку над стечајним дужником Стечајна маса „Вожд” ДОО 
у стечају из Димитровграда, за 26. март 2020. године са 
почетком у 12.00 часова, у судници број 18 Привредног 
суда у Нишу.

Решење о одржавању завршног рочишта објавити 
на огласној и електронској табли Привредног суда у 
Нишу и у „Службеном гласнику РС”.

3. Ст. број 26/2019  – Из Привредног суда у Нишу.
  20-12260

Привредни суд у Нишу, стечајни судија Јелена Ђо-
рић Вујачић, у поступку стечаја над стечајним дужни-
ком „ЕИ Телевизија” ДОО у стечају Ниш, кога заступа 
стечајни управник Агенција за лиценцирање стечајних 
управника Београд, преко повереника Предрага Косов-
ца, одлучујући о предлогу стечајног управника од 11. 
фебруара 2020. године за закључење стечајног поступ-
ка, донео је, на завршном рочишту одржаном  5. марта 
2020. године,  решење.
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Усваја се завршни извештај стечајног управника и завршни рачун стечајног дужника „ЕИ телевизија” ДОО у стечају Ниш, Булевар цара Константина 80 –86, МБ  07211015 

ПИБ 100334307, од 11. фебруара 2020. године.
Одређује се коначна награда за рад стечајног управника у укупном износу 4.640.172,19 динара, од ког износа је током трајања стечајног поступка стечајном управнику 

на име прелиминарне награде исплаћен износ од 1.285.000,00 динара, а на име награде по основу намирења разлучних поверилаца износ од 879.531,13 динара и одобрава се 
исплата неисплаћеног дела награде стечајног управника  у износу од 2.475.641,06 динара, по правноснажности решења.

Одобрава се исплата средстава на име неисплаћених трошкова стечајног поступка  у износу од 700.000,00 динара.
Одређује се коначна накнада трошкова стечајног управника у укупном износу од 1.308.000,00 динара и одобрава исплата неисплаћеног дела трошкова у износу од 

390.000,00 динара по правноснажности решења.
Одобрава се  резервација  средстава   за намирење трошкова стечајног поступка и обавеза стечајне масе  у износу од 158.505,93 динара.
Преносе се повериоцима трећег исплатног реда ненаплаћена потраживања по основу откупне цене станова у укупном износу од 1.675.570,00 динара, који износ чини рева-

лоризована књиговодствена вредност ненаплаћеног потраживања од Душанке Мартиновић, у износу од 949.767,00 динара, по основу Решења Општинског суда у Нишу, 1R.br. 
173/06 од 27. септембра 2006. године које замењује уговор о откупу стана, за стан који се налази у ул. Мајаковског 95/1 у Нишу, површине 92,70 m², и од Савић Драгице, у из-
носу од 725.803,00 динара, по основу Уговора о куповини стана од 22. јула 2005. године, овереног пред Општинским судом у Нишу, Ов. Бр. I Б-6977/2005 од 22. јула 2005. г., за 
стан који се налази у ул. Мајаковског 30/2 у Нишу, површине 55,80 m², сразмерно учешћу поверилаца 3. исплатног реда у износу укупно утврђених потраживања 3. реда, и то:

Ред. бр. Назив и адреса Утврђена потраживања Учешће поверилаца у укупно утврђеним  
потраживањима  3. исплатног реда % Припадајући износ 

1. Привредни суд у Нишу, Светосавска 7а, Ниш 35.100,00 0,0093859 157,27
2. ЗОИЛ Дунав Београд, ГФ Ниш Николе Пашића 32а, Ниш 3.149.094,86 0,8420787 14.109,62
3. Сава неживотно осигурање  а.д.о. Београд 

Булевар војводе Мишића 51, Београд
195.267,96 0,0522153 874,90

4. Основни суд у Нишу 12.670,00 0,0033880 56,77
5. Мишић Биљана 

Никиле Мељаницков 6, Јелашница, адв. Маја Пантић Поздер
417.607,00 0,1116695 1.871,10

6. Ранђеловић Зоран 
Ренгенова 31/4, Ниш, адв. Маја Пантић Поздер

354.844,60 0,0948867 1.589,89

7. Стојановић Гордана 
Романијска 2/3, Ниш, адв. Маја Пантић Поздер

204.475,70 0,0546775 916,16

8. Николић Љиљана 
Булевар Медиана 1/26, Ниш. адв. Маја Пантић Поздер

105.118,31 0,0281090 470,99

9. Влаховић Вељко 
29. новембар 1,  нас. Брзи брод адв. Маја Пантић Поздер

317.526,19 0,0849076 1.422,69

10. Петровић Летица 
Стојана Костића 16, нас. Брзи брод, адв. Маја Пантић Поздер

423.730,34 0,1133069 1.898,54

11. Петровић Слободанка 
Љубомира Манојловића 15, Суви До, адв. Маја Пантић Поздер

477.412,54 0,1276617 2.139,06

12. Величковић Слободан 
21. мај 5/3, Ниш, адв. Маја Пантић Поздер

160.720,78 0,0429773 720,11

13. Петровић Славица 
Орашачка бр.11, Ниш, адв. Маја Пантић Поздер

312.979,26 0,0836917 1.402,31

14. Нешић Радован 
Банатска 46, Н.Н. Тесла, Ниш, адв. Срђан Алексић

423.578,14 0,1132662 1.897,86

15. Петковић Драгомир 
Масарикова 2, Н.Н.Тесла, Ниш, адв. Срђан Алексић

684.472,80 0,1830304 3.066,80

16. Фонд за развој РС Ниш Булевар Немањића 14а, Ниш 904.925,28 0,2419801 4.054,55
17. ЈП Дирекција за изградњу града Ниша 7 јули бр.6, Ниш 4.071.575,45 1,0887532 18.242,82
18. Град Ниш  – Управа за финансије, изворне приходе лок. самоуправе и јавне набавке 

Вожда Карађорђа 16, Ниш
2.077.859,86 0,5556268 9.309,92

19. Министарство пољопривреде, шумарства и водопривреде  – Републичка дирекција 
за воде

6.800,71 0,0018185 30,47

20. Град Ниш  – Управа за привреду одржив развој и заштиту животне средине 
ЈКП Обједињена наплата Вожда Карађорђа 16, Ниш

865.457,36 0,2314263 3.877,71

21. ШКО Денаријус а.д. у стечају  – износ који није пренет повериоцима сходно Решењу 
о закључењу над Штедно кредитном организацијом Денаријус у стечају  –  1. Ст. 
119/2010 од 28.1.2015. г.  

17.424.544,49 4,6593827 78.071,22

22. Привредни суд у Нишу Светосавска 7а, Ниш 13.369,18 0,0035750 59,90
23. Нешић Борица Банатска 46, Ниш 404.442,96 0,1081494 1.812,12
24. Сладојевић Милорад Благоја Паровића 6/4, Ниш 1.803.445,35 0,4822474 8.080,39
25. Ниџаревић Марина 

Томе Роксандића 2/3, Ниш
915.910,46 0,2449176 4.103,77

26. Ранђеловић Гордана Жртава фашизма 5/19, Ниш 1.286.104,55 0,3439087 5.762,43
27. Тошић Србислав 

Благоја Паровића 18/6, Ниш
1.521.771,60 0,4069269 6.818,35

28. Маринковић Горица Јужноморавских бригада 4А, Ниш 945.986,25 0,2529600 4.238,52
29. Младеновић Љубиша 

II Српски устанак 36, Ниш
817.756,43 0,2186709 3.663,98

30. Јовановић Мила с. Лужане Алексинац 248.897,16 0,0665560 1.115,19
31. Пејић Драгана 

Стојана Новаковића 1/1, Ниш
832.200,75 0,2225333 3.728,70

32. Николић Злата Мерошинска 2А, Ниш 1.288.311,05 0,3444988 5.772,32
33. Ђорђевић Љубиша Жарка Ђурића 5, Ниш 535.546,88 0,1432071 2.399,53
34. Петровић Новица Сремска 3/3, Ниш 1.022.124,90 0,2733197 4.579,66
35. Дамњановић Вукомир Булевар Немањића 102, Ниш 1.121.087,67 0,2997827 5.023,07
36. Џунић Миле 

Милана Бакича 1, Ниш
870.718,13 0,2328330 3.901,28

37. Илић Звонимир 
Н.Н. Тесла, Крагујевачки октобар 5, Ниш

693.723,61 0,1855041 3.108,25

38. Танчић Нада 
Љубомира Николића 120/21, Ниш

1.652.013,04 0,4417539 7.401,90

39. Петровић Љубиша, Билећка 31, Ниш 1.171.045,26 0,3131415 5.246,91
40. Ристић Зоран 

Жарка Ђурића 3А, Ниш
82.398,61 0,0220337 369,19

41. Стијилковић Цветана Требињска 15, Ниш 845.928,16 0,2262041 3.790,21
42. Коцић Драган 

Владимира Мајаковског 24/11, Ниш
794.469,30 0,2124438 3.559,64
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43. Јовановић Зоран с. Батушинац Мерошина 943.203,94 0,2522160 4.226,05
44. Радоњић Марица 

Брзи брод, Тимочка 3, Ниш
853.163,47 0,2281388 3.822,63

45. Стевановић Гордана 
Генерала Милојка Лешјанина 1/10 Ниш

772.950,36 0,2066896 3.463,23

46. Ђорђевић Синиша Леонарда Да Винчија 18, иш 1.068.255,98 0,2856553 4.786,35
47. Стојановић Бојана Мокрањчева 80/Б/28, Ниш 507.442,83 0,1356919 2.273,61
48 Новаковић Владимир Благоја Паровића 14/7, Ниш 1.311.609,42 0,3507288 5.876,71
49. Петровић Бојана Билећка бр. 31, Ниш 80.717,31 0,0215841 361,66
50. Микић Љиљана с. Горње Међурово, Ниш 246.027,35 0,0657886 1.102,33
51. Стаменковић Биљана с. Горње Међурово Ниш 246.027,35 0,0657886 1.102,33
52. Миленовић Драган Криви сокак 4, Ниш 1.177.533,87 0,3148766 5.275,98
53. Лазић Небојша 

Обилићев венац 5/11, Ниш
487.485,84 0,1303554 2.184,20

54. Јовановић Милорад 
Доњи Комерн, ул. Младости 138А,Ниш

1.049.384,12 0,2806089 4.701,80

55. Костић Убавка Димитрија Туцовића 26, Медошевац, Ниш 334.969,59 0,0895720 1.500,84
56. Крстић Вукадинка Гвоздени пук 4, Ниш 334.969,59 0,0895720 1.500,84
57. Љубић Душан Триглавска 3/9, Ниш 426.434,80 0,1140301 1.910,65
58. Петровић Бранислав 

Суви До, Љубомира Манојловића 15, 18116 Брзи брод
1.015.910,51 0,2716579 4.551,82

59. Ристић Мијодраг 
Булевар 12. фебруар 126/4, Ниш

466.663,20 0,1247873 2.090,90

60. Лазаревић Зоран Малошиште, Дољевац 917.804,16 0,2454240 4.112,25
61. Лазић Томислав Баштованска 18, Ниш 675.291,00 0,1805751 3.025,66
62. Мишић Славица Јелашница, Нишка бања 562.102,16 0,1503080 2.518,52
63. Спасић Српче 

Зорана Радосављевића Чупе 5, Доња Врежина, Ниш
964.869,85 0,2580095 4.323,13

64. Цветановић Најдан Гркиња, Гаџин Хан 987.508,52 0,2640632 4.424,56
65. Живковић Светислав Рудничка 26,Ниш 577.578,13 0,1544464 2.587,86
66. Николић Зоран 

Радмиле Ковачевић 2, Ниш
429.454,95 0,1148377 1.924,19

67. Машановић Бранко 
Васе Пелагића 78/17, Ниш

630.995,90 0,1687305 2.827,20

68. Станковић Зорица 
9 мај, Пасјачких партизана 63,Ниш

585.823,81 0,1566513 2.624,80

69. Ђорђевић Снежана Леонарда Да Винчија 18,Ниш 943.682,90 0,2523440 4.228,20
70. Милошевић Саша 

Ратка Софијанића 7, Владичин Хан
652.557,76 0,1744962 2.923,81

71. Стефановић Славица Наде Димић 9, Ниш 756.539,93 0,2023014 3.389,70
72. Голубовић Зоран Јелашница, Нишка бања 305.864,46 0,0817892 1.370,44
73. Ђорђевић Мирјана Дурмиторска 92, Ниш, Томе Росандића 4/23, Ниш 1.469.546,15 0,3929617 6.584,35
74. Јовановић Слађана 

Ђуре Јакшића 5, Брзи брод, Ниш
891.528,26 0,2383977 3.994,52

75. Станојевић Томислав Византијски булевар 34/28, Ниш 662.898,40 0,1772613 2.970,14
76. Микић Весна 

Божидара Миљковића 1, Ниш
1.352.770,07 0,3617353 6.061,13

77. Милојић Ивица 
Брзи Брод, Цара Константина б.б., Ниш

1.382.403,40 0,3696594 6.193,90

78. Барабаш Сребрна Медошевац, Димитрија Туцовића 68, Ниш 635.920,70 0,1700474 2.849,26
79. Јовановић Горан 

Драгана Живковића 23, Пуковац
980.510,65 0,2621919 4.393,21

80. Стефановић Горан 
Доња Трнава, Црвени крст, Ниш

575.824,44 0,1539774 2.580,00

81. Стојановић Драган 
Суви До Љубомира Манојловића 19,

724.173,98 0,1936466 3.244,68

82. Ракић Радољуб 
Божидара Лешјанина 12, Ниш

755.839,53 0,2021141 3.386,56

83. Костић Јадранка 
Прва Кутина, Нишка Бања

816.547,15 0,2183475 3.658,57

84. Тодоровић Славица Облачина, Мерошина 674.713,35 0,1804207 3.023,07
85. Митић Светолик 

Брзи брод, Светозара Марковића 8а, Ниш 18116
410.994,44 0,1099013 1.841,47

86. Ранђеловић Зорица 
Трг 14. октобар 2/2, Ниш

1.136.451,03 0,3038909 5.091,90

87. Митић Ђорђе 
Станоја Бунушевца 16/62, Ниш

648.524,80 0,1734177 2.905,74

88. Стојановић Драгана 
Ћирила и Методија 6А, Ниш

560.619,21 0,1499115 2.511,87

89. Апостоловић Биљана Јабланичка 7, Ниш 1.628.322,19 0,4354189 7.295,75
90. Јанковић Весна 

Булевар Немањића 99/22, Ниш
1.478.146,85 0,3952615 6.622,88

91. Нешић Борица Банатска 46, Ниш 354.601,57 0,0948217 1.588,80
92. Миловановић Грана 

Брзи брод, Бориса Крајгера 8, Ниш
573.450,10 0,1533425 2.569,36

93. Нешић Радован 
Банатска 46, Н.Н. Тесла, Ниш, адв. Срђан Алексић

505.399,78 0,1351456 2.264,46

94. Радојевић Олгица 
Хаџи Проданова 29, Ниш

1.086.247,55 0,2904663 4.866,97

95. Митић Зоран Љ. Балајнац, Мерошина 859.281,52 0,2297748 3.850,04
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96. Војиновић Вукадинка с.Рујник, Црвени Крст, Ниш 685.579,35 0,1833263 3.071,76
97. Јевтовић Момо 

Византијски булевар 6/4, Ниш
40.399,91 0,0108031 181,01

98. Јовановић Светлана Деспота Ђурића 54, Ниш 207.307,48 0,0554347 928,85
99. Јовановић Берислав Тешица, Алексинац 417.279,98 0,1115821 1.869,64
100. Гроздановић Љиља 

Брзи брод, Ђуре Јакшића 18, Ниш
686.670,60 0,1836181 3.076,65

101. Митић Слађана 
Горње Међурово, Црвени Крст, Ниш

701.888,88 0,1876875 3.144,84

102. Стојановић Душан 
Петра Вучинића 3/2, Ниш

808.172,65 0,2161081 3.621,04

103. Костић Јелица Мајаковског 26, Ниш 777.825,28 0,2079931 3.485,07
104. Јоцић Славољуб 

Жртава фашизма 5/18, Ниш
96.567,96 0,0258226 432,68

105. Митић Зоран 
Вељка Миљковића 32, Ниш

286.632,06 0,0766464 1.284,26

106. Стевановић Љиљана 
Паси Пољана, Ниш, 8. Српске бригаде бб

117.233,86 0,0313487 525,27

107. Јовановић Невена 
Горње Међурово, Ниш  – Палилула

407.464,26 0,1089573 1.825,66

108. Димитријевић Бранислава Лалинац, Облачинска 2, Ниш 1.006.857,95 0,2692373 4.511,26
109. Митић Гојко 

Доња Студена, Нишка Бања
896.641,45 0,2397650 4.017,43

110. Ђурђевић Миомир Владимира Гортана 4, Ниш 552.573,44 0,1477600 2.475,82
111. Рајковић Драгомир 

Кеј 29. децембар 14/34, Ниш
657.572,08 0,1758370 2.946,27

112. Стаменковић Душица Алексиначка 10, Ниш 1.014.562,86 0,2712976 4.545,78
113. Здравковић Весна Школска 24, Ниш 774.157,45 0,2070123 3.468,64
114. Стојановић Душица Радничка 8, Лалинац, Ниш 52.953,20 0,0141599 237,26
115. Марковић Предраг Бубањска долина бр. 2, Ниш 792.917,89 0,2120290 3.552,69
116. Србљак Снежана 

Паси Пољана, Чедомира Крстића б.б., Ниш
702.012,09 0,1877204 3.145,39

117. Стојановић Златомир Партизанска 7, Ниш 949.852,25 0,2539937 4.255,84
118. Пржита Димче Раваничка 31, Ниш 477.034,63 0,1275607 2.137,37
119. Савић Радосав 

Станоја Бунушевца 16/19, Ниш
908.939,73 0,2430536 4.072,53

120. Николић Драган Пушкинова 27, Ниш 870.414,67 0,2327519 3.899,92
121. Јанковић Славица 

Суви До Ниш, Славољуба Митића 18
895.533,68 0,2394688 4.012,47

122. Илић Зоран 
Доња Врежина, Шекспирова 2, Ниш

1.053.027,54 0,2815832 4.718,12

123. Стојановић Зоран Мокрањчева 80/В/28, Ниш 717.701,33 0,1919158 3.215,68
124. Стевановић Драгица 

Брзи Брод, Медиана 2, бр. 10, Ниш
722.711,48 0,1932555 3.238,13

125. Ђорђевић Жарко Трупале, Ниш 1.299.860,58 0,3475872 5.824,07
126. Илић Верица Б. 

Булевар Св. цара Константина бр. 6 ц, Ниш
606.515,79 0,1621844 2.717,51

127. Станковић Малинка 
Брзи Брод, Римска VI бр. 8, Ниш

55.727,72 0,0149018 249,69

128. Петковић Зоран Горњоматејевачка прилаз III, бр. 3, Ниш 315.015,56 0,0842362 1.411,44
129. Раденковић Љубиша Белотинац, Дољевац, 22. мај 591.128,98 0,1580699 2.648,57
130. Живковић Драган Трупале, Ниш, Црвени Крст 814.737,58 0,2178636 3.650,46
131. Станојевић Мирослава 

Малошиште, Вожда Карађорђа бр. 3, Дољевац
981.544,81 0,2624684 4.397,84

132. Миливојевић Срђан 
Малошиште, Војислава Илића 9, Ниш

252.467,30 0,0675106 1.131,19

133. Славковић Радосав 
Мекиш, Југ Богданова 31, Дољевац

290.402,69 0,0776547 1.301,16

134. Митић Александар Дурмиторска 57, Ниш 324.772,39 0,0868452 1.455,15
135. Станковић Милоранка 

III Римска бр.13, Брзи Брод, Ниш
455.040,50 0,1216794 2.038,82

136. Стевић Александар 25. мај 46, Ниш 627.942,23 0,1679139 2.813,51
137. Митровић Симка 

Брзи Брод, Владимира Милића 36а, Ниш
571.082,74 0,1527095 2.558,75

138. Јовановић Слађана С. Салвадора Аљендеа 1, Ниш 887.210,86 0,2372432 3.975,18
139. Ђорђевић Драгица Габровачки пут бр.3, Ниш 584.057,17 0,1561789 2.616,89
140. Јовић Зорица 

Тешица, Николе Пашића 8, Алексинац
455.447,21 0,1217881 2.040,65

141. Илић Србијанка 
Доња Студена, Нишка Бања

614.860,80 0,1644159 2.754,90

142. Станковић Гордана 
Брзи Брод, Римска VI бр.15а, Ниш

123.349,12 0,0329840 552,67

143. Динић Градимир 
Доње Међурово, Ниш, Палилула

223.652,16 0,0598054 1.002,08

144. Ристић Слободан Сићево, Нишка Бања 861.810,89 0,2304512 3.861,37
145. Станковић Славица 

Горњи Матејевац, Краља Александра 3, Ниш
1.045.433,54 0,2795525 4.684,10

146. Бранковић Влаинка 
Брзи Брод, Милентија Поповића 19а

654.465,04 0,1750062 2.932,35

147. пок. Марковић Вукица нас.Марковић Предраг 
Бубањска долина 2, Ниш

88.442,51 0,0236498 396,27
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148. Стошић Драгица с. Шарлинац, Дољевац 725.060,47 0,1938836 3.248,66
149. Голубовић Мирослав 

Насеље Н,Тесла, Јове Јовановића Змаја 2, Ниш
1.032.355,76 0,2760555 4.625,50

150. Ранђеловић Живота с. Чапљинац, Дољевац 864.187,81 0,2310868 3.872,02
151. Ивковић Светлана 

Булевар Немањића 72/18, Ниш
1.561.145,18 0,4174556 6.994,76

152. Живковић Снежана Мокрањчева 79/32, Ниш 517.323,32 0,1383340 2.317,88
153. Цветановић Бранислав с. Бербатово, Ниш, Палилула 550.628,12 0,1472398 2.467,11
154. Станојловић Душица Патриса Лумумбе 18, Ниш 360.947,13 0,0965185 1.617,23
155. Здравковић Јасмина 

Брзи Брод, Љубомира Недељковића 39, Ниш
482.793,57 0,1291006 2.163,17

156. Стефановић Микица Књажевачка 128/2, Ниш 223.719,22 0,0598233 1.002,38
157. Тодоровић Слободан Ратка Јовића бр. 4, Ниш 865.158,74 0,2313464 3.876,37
158. Матејић Ивана 

Облачића Рада 26/9, Ниш
601.328,71 0,1607974 2.694,27

159. Ђорђевић Славиша Пожаревачка 7, Ниш 223.719,22 0,0598233 1.002,38
160. Марјановић Чеда с. Кравље, Црвени Крст, Ниш 589.836,52 0,1577243 2.642,78
161. Стојковић Витомир Габровачки пут 2, Ниш 487.791,90 0,1304372 2.185,57
162. Ђурић Славко 

Брзи Брод, Саве Ковачевића 21, Ниш
5.605,06 0,0014988 25,11

163. Пореска управа Ниш 13.428.450,75 3,5908136 60.166,60
164. Игњатовић Љиљана Булевар Немањића 29/18, Ниш 719.170,84 0,1923087 3.222,27
165. Игњатовић Душан 

Булевар Немањића 29/18, Ниш
1.406.552,57 0,3761170 6.302,10

166. Цветковић Јасмина 
Златка Балоковића 3, Ниш, адв. Надежда Младеновић

333.917,85 0,0892908 1.496,13

167. Цветковић Јасмина 
Златка Балоковића 3, Ниш, адв. Надежда Младеновић

120.062,18 0,0321050 537,94

168. Раденковић Живота 
Булевар Немањића 66а/37, Ниш, адв. Надежда Младеновић

484.520,60 0,1295625 2.170,91

169. ЕИ Холдинг д.о.о. у реструктурирању Булевар цара Константина 88 –86, Ниш 225.408.521,24 60,2750084 1.009.949,96
 Укупно 373.966.802,03 100,00 1.675.570,00

чиме ће повериоци трећег исплатног реда, који су у току стечајног поступка кроз главну и завршну деобу намирени у висини од 23,64% њихових утврђених потраживања, 
бити намирени за још 0,45% утврђених потраживања, односно у укупној висини од 24,09% утврђених потраживања.

Закључује се стечајни поступак над стечајним дужником „ЕИ Телевизија” ДОО у стечају Ниш, Булевар цара Константина 80 –86, МБ 07211015, ПИБ 100334307.
Решење о закључењу објавити у „Службеном гласнику РС”, на огласној табли суда као и на електронској табли суда у складу са одредбама Закона о стечају.
5. Ст. број  30/2013  – Из  Привредног суда у Нишу.  20-12261

ПРИВРЕДНИ СУД У НОВОМ САДУ

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка 
Комшић, у поступку стечаја над дужником Medipharma 
Zdravstvena ustanova apoteka u stečaju Ветерник, Кра-
ља Петра Првог 7а, МБ 08906394, ПИБ 106266378, по 
предлогу Вујновић Михајловић Десанке од 31. јануара 
2020. године, на рочишту одржаном 17. марта 2020. го-
дине доноси решење.

Заказује се завршно рочиште за 31. март 2020. го-
дине са почетком у 10.00 часова. 

Решење о заказивању завршног рочишта објављу-
је се на огласној табли суда 17. марта 2020. године и 
електронској огласној табли 17. марта 2020. године и 
у „Службеном гласнику Републике Србије” по уплати.

2. Ст. број 18/2020  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  20-12218

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка 
Комшић, у поступку стечаја над дужником Драгманојл 
ДОО Привредно друштво за производњу трговину ту-
ризам и услуге у стечају Нови Сад, Партизанска база 9, 
МБ 20642505, ПИБ 106604515, по предлогу Нова Агро-
банка АД Београд  – у стечају, од 23. јула 2019. године, 
на рочишту одржаном 17. марта 2020. године доноси 
решење.

Усваја се завршни извештај стечајног и завршни 
рачун стечајног управника од 24. фебруара 2020. године.

Утврђује се коначна накнада трошкова за рад сте-
чајног управника у износу од 12.719,50 динара.

Закључује се стечајни поступак над стечајним ду-
жником Драгманојл ДОО Привредно друштво за прои-
зводњу трговину туризам и услуге у стечају Нови Сад, 
Партизанска база 9, МБ 20642505, ПИБ 106604515.

Решење о закључењу стечаја истиче се на огласној 
табли Привредног суда као и на електронској огласној 
табли суда, 17. марта 2020. године.

2. Ст. број 83/2019  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  20-12220

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка 
Комшић, у поступку над стечајном масом иза стечајног 
дужника АС Градња ДОО у стечају, Нови Сад, Златне 
греде 11, МБ 27002749, ПИБ 108711227, дана 17. марта 
2020. године доноси решење.

Заказује се завршно рочиште у поступку над сте-
чајном масом иза стечајног дужника АС Градња ДОО у 
стечају, Нови Сад, Златне греде 11, МБ 27002749, ПИБ 
108711227, за дан 31. март 2020. године у 9.15 часова, 
које ће се одржати у расправној сали Привредног суда 
у Новом Саду, у судници број 7, у приземљу, на адреси 
Нови Сад, Сутјеска број 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 објављује 
се на огласној табли суда 17. марта 2020. године и до-
ставља се „Службеном гласнику Републике Србије”, 
ради објављивања. 

2. Ст. број 74/2020  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  20-12222

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка 
Комшић, у поступку стечаја над дужником MILSKOP 
DOO za trgovinu i usluge Novi Sad u stečaju Нови Сад, 
Браће Рибникар 8/31, МБ 08756198, ПИБ 101707076, 
по предлогу повериоца „Банат” Фабрика уља а.д. Нова 
Црња, Магазинска б.б., кога заступа пуномоћник Буди-
мир Дринчић, адвокат у Новом Саду, Максима Горког 
22, од 15. маја 2019. године, на рочишту одржаном дана 
17. марта 2020. године, донео је решење.

Усваја се завршни извештај и завршни рачун сте-
чајног управника од 18. фебруара 2020. године.

Утврђује се коначна накнада трошкова за рад сте-
чајног управника у износу од 40.000,00 динара.

Утврђује се коначна награда за рад стечајног 
управника у износу од 270.000,00 динара.

Закључује се стечајни поступак над стечајним ду-
жником MILSKOP DOO za trgovinu i usluge Novi Sad u 
stečaju Нови Сад, Браће Рибникар 8/31, МБ 08756198, 
ПИБ 101707076.

Наставља се стечајни поступка над стечајном ма-
сом иза стечајног дужника MILSKOP DOO za trgovinu i 
usluge Novi Sad u stečaju Нови Сад, Браће Рибникар 8/31.

Именује се стечајни управник Душан Петровић из 
Новог Сада за заступника стечајне масе иза стечајног 
дужника MILSKOP DOO za trgovinu i usluge Novi Sad u 
stečaju Нови Сад, Браће Рибникар 8/31.

Овлашћује се стечајни управник Душан Петровић 
из Новог Сада да заступа стечајног дужника и стечајну 
масу иза стечајног дужника MILSKOP DOO za trgovinu 
i usluge Novi Sad u stečaju Нови Сад, Браће Рибникар 
8/31, у свим судским, управним и другим поступцима.

Налаже се стечајном управнику да код Агенције за 
привредне регистре, Регистар стечајним маса регистру-
је стечајну масу иза стечајног дужника MILSKOP DOO 
za trgovinu i usluge Novi Sad u stečaju Нови Сад, Браће 
Рибникар 8/31.

Решење о закључењу стечаја истиче се на огласној 
табли Привредног суда као и на електронској огласној 
табли суда, 17. марта 2020. године. 

2. Ст. број 56/2019  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  20-12225

Привредни суд у Новом Саду, судија Слободанка 
Комшић, у поступку над стечајном масом иза стечајног 
дужника Зонед Грађевинар ДОО у стечају, Нови Сад, 
Булевар ослобођења 88, МБ 27005136, ПИБ 109866964, 
дана 16. марта 2020. године доноси решење.

Заказује се завршно рочиште у поступку над сте-
чајном масом иза стечајног дужника Зонед Грађевинар 
ДОО у стечају, Нови Сад, Булевар ослобођења 88, МБ 
27005136, ПИБ 109866964, за дан 31. марта 2020 године 
у 9.00 часова, које ће се одржати у расправној сали При-
вредног суда у Новом Саду, у судници број 7, у призе-
мљу, на адреси Нови Сад, Сутјеска број 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 објављује 
се на огласној табли суда 16. марта 2020. године и до-
ставља се „Службеном гласнику Републике Србије”, 
ради објављивања. 

2. Ст. број 54/2020  – Из Привредног суда у Новом 
Саду.  20-12226
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Привредни суд у Чачку, решењем Ст. бр. 12/19 oд 
11.03.2020. године закључио је поступак стечаја над 
дужником дужником Blanka Sweda ДОО Чачак, МБ 
21298727.

Против означеног решења повериоци могу изја-
вити жалбу у року од осам дана од дана објављивања 
истог на огласној табли суда, односно у „Службеном 
гласнику РС”.

Након правоснажности решења стечајни дужник 
ће бити брисан из регистра привредних субјеката.

3. Ст. број 12/19  – Из Привредног суда у Чачку.
  20-12007

Привредни суд у Чачку је решењем Ст. бр. 
285/2010 од 2. марта 2020.  године, закључио поступак 
стечаја над стечајним дужником „Месаре Буцко” ДОО, 
у стечају, Чачак, МБ 20003731.

2. Ст. број 285/2010  – Из Привредног суда у Чачку.
  20-12137

Привредни суд у Чачку је решењем Ст. број 
32/2019 од 2. марта 2020. године, закључио поступак 
стечаја над стечајним дужником Предузеће за про-
изводњу, трговину, маркетинг и заступништво, ек-
спорт-импорт „МДС” ДОО, у стечају, Горњи Милано-
вац, МБ. 07839804.

Испитно рочиште које је било заказано за 23. април 
2020. године са почетком у 10.00 часова је отказано.

2. Ст. број 32/2019  – Из Привредног суда у Чачку.
  20-12138

I Отвара се поступак стечаја над стечајним дужни-
ком привредно друштво Agro eko com у ликвидацији 
Прељина, Чачак, МБ. 20025719, због презадужености. 

II За стечајног управника именује се Ацо Милоше-
вић, лиценцирани стечајни управник Прилике Ивањи-
ца, моб. телефон 063 657 680.

III Позивају се повериоци да у року од 120 дана 
од дана објављивања огласа о покретању стечајног 
поступка у „Службеном гласнику Републике Србије” 
пријаве своја потраживања, тако што ће пријаве за сво-
ја обезбеђена и необезбеђена потраживања са доказима 
из којих се може утврдити основ и висина потражива-
ња доставити овом суду у два примерка са позивом на 
број стечајног предмета. 

Упозоравају се повериоци да се пријаве потражи-
вања могу поднети најкасније у року од 120 дана, а све 
пријаве поднете по истеку рока од 120 дана биће одба-
чене као неблаговремене. 

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

V Одређује се прво поверилачко рочиште за 27. 
април 2020 године у 11.00 часова судница број 3, При-
вредни суд у Чачку, Цара Душана 6. 

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

VI Одређује се испитно рочиште за испитивање 
пријављених потраживања за 28. август 2020. године 
у 11.00 часова судница број 3, Привредни суд у Чачку, 
Цара Душана 6. 

Ово решење је истакнуто на огласној табли овог 
суда  – оглашено је 13. марта 2020. године.

Овим даном наступају правне последице отварања 
стечајног поступка над дужником предвиђене Законом 
о стечају. 

3. Ст. број 4/2020  – Из Привредног суда у Чачку.
  20-12263

УПИС У СУДСКИ РЕГИСТАРУПИС У СУДСКИ РЕГИСТАР

ПРИВРЕДНИ СУД У СРЕМСКОЈ МИТРОВИЦИ

Привредни суд у Сремској Митровици, решењем 
Фи. број 66/2019 уписао је у судски регистар, у реги-
старском улошку број 5-20, Дом за стара лица „Луана” 
Шид, промена оснивача податке:

Дом за стара лица „Луана”, Шид из Шида, Цара 
Душана 105 мења оснивача тако што се брише прет-
ходни оснивач Лукић (Богдан) Слободан из Вишњи-
ћева, Босутска 037, и уписује се нови оснивач Лукић 
Жегарац (Дане) Вера из Вишњићева, Гробљанска 002.

Фи. број 66/2019  – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  20-12246

Привредни суд у Сремској Митровици, решењем 
Фи. број 16/2020 уписао је у судски регистар, у реги-
старском улошку број 1-969, податке:

У Основној школи „Бранко Радичевић” Шид, Пе-
тра Кочића б.б., врши се промена лица овлашћеног за 
заступање, тако што:

Брише се: Далибор Фарбаш, директор са неогра-
ниченом одговорношћу.

Уписује се Соња Видовић, в.д. директора са нео-
граниченом одговорношћу.

Фи. број 16/2020  – Из Привредног суда у Сремској 
Митровици.  20-12253

ПРИВРЕДНИ СУД У СУБОТИЦИ 

Привредни суд у Суботици је 16. марта 2020. го-
дине, решењем Фи. број 85/2020 од 16. марта 2020. го-
дине, уписао у судски регистар у регистарском улошку 
број 5-33, Народни универзитет „Мали Иђош” Ловће-
нац, Маршала Тита 73, податке: 

У складу са чл. 524. и 525. Закона о привредним 
друштвима члана 26. Закона о јавним службама и у 
складу са одредбама оснивачког акта установе, због не-
постојања заинтересованости даљег пословања у скла-
ду са одлуком оснивача установе од 28. фебруара 2020. 
године уписује се покретање поступка ликвидације.

Промене назива: Народни универзитет „Мали 
Иђош”  – у ликвидацији, промене лица овлашћеног за 
заступање.

Брише се: Дабановић Срећко  – директор.
Уписује се: Tamás Harmath  – ликвидациони управ-

ник са неограниченим овлашћењима до окончања по-
ступка ликвидације и брисања установе из регистра 
Привредног суда Суботица.

1 Фи. број 85/2020  – Из Привредног суда у Суботици.
  20-12134

Привредни суд у Суботици је 16. марта 2020. го-
дине, решењем Фи. број 86/2020 од 16. марта 2020. го-
дине, уписао у судски регистар  у регистарском улошку 
број 5-2, Zdravstvena  ustanova apoteka „Medix”, Субо-
тица, Трг Јакаба и Коморе 7, податке:

Усаглашавања са Законом о здравственој заштити 
(„Службени гласник”, број 25/19).

Промена назива:
Брише се: Zdrastvena  ustanova apoteka „Medix”, 

скраћени назив: ZU Apoteka „Medix”
Уписује се: Апотекарска установа „Medix”, ска-

раћени назив: АU „Medix”, усаглашавања са Законом 
и Уредбом о класификацији делатности („Службени 
гласник”, број 54/10)

Претежна делатност: 47.73  – Трговина на мало 
фармацеутским производима у специјализованим про-
давницама  – апотекама

Остале делатности су: 47.74,47.75,46.46,47.72,46.
45,47.29

Упис лица овлашћеног за заступање  – Мијатовић 
Марина ЈМБГ: 2501962295092  – директор са неограниче-
ним овлашћењима, на мандатни период од четири године.

Фи. број 86/2020  – Из Привредног суда у Суботици.
  20-12135

ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ ОБАВЕШТЕЊА ПРАВНИХ 
И ФИЗИЧКИХ ЛИЦАИ ФИЗИЧКИХ ЛИЦА

Јавни бележник Драгина Дивац, Београд
Позивају се сва лица која полажу право на насле-

ђе иза пок. Вере Слепчевић Катунац бив. из Београда, 
да се, у року од годину дана од дана објављивања овог 
огласа, пријаве Другом основном суду у Београду или 
јавном бележнику, Драгини Дивац из Београда, Вождо-
вац, Вељка Милићевића 4.  20-12264

Јавни бележник Драгина Дивац, Београд 
Позивају се сва лица која полажу право на насле-

ђе иза пок. Вере Слепчевић Катунац бив. из Београда, 
да се, у року од годину дана од дана објављивања овог 
огласа, пријаве Другом основном суду у Београду или 
јавном бележнику, Драгини Дивац из Београда, Вождо-
вац, Вељка Милићевића 4.  20-12266

Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић, именова-
на за подручје Вишег суда и Привредног суда у Но-
вом Саду

Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић именована за 
подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда 

у Новом Саду, у извршном предмету извршног повери-
оца ЈКП „Паркинг сервис” Нови Сад, Филиша Вишњи-
ћа 47, Нови Сад, кога заступа Живанов Звездан, адво-
кат у Новом Саду, против извршног дужника Славица 
Перин Вујин са ЈМБГ 2903957855013, ради наплате 
новчаног потраживања на основу веродостојне испра-
ве, доноси оглас.

Овим путем се оглашава да је јавни извршитељ 
Јасна Брчкаловић именована за подручје Вишег суда у 
Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду у извр-
шном предмету извршног поверица ЈКП „Паркинг сер-
вис”, Нови Сад, Филиша Вишњића 47, Нови Сад, кога 
заступа Живанов Звездан, адвокат у Новом Саду, про-
тив извршног дужника Славица Перин Вујин са ЈМБГ 
2903957855013, сада на непознатом месту пребивали-
шта, односно боравишта, ради наплате новчаног по-
траживања на основу веродостојне исправе, решењем 
посл. број И. Ивк.14/2020 од 27. фебруара 2020. године 
поставила привременог заступника, на основу одредбе 
члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, у вези са одредбом 
члана 39. Закона о извршењу и обезбеђењу Аћимовић 
Милорада, адвоката у Каћу, Светосавкса 11 уз упозо-
рење да ће привремени заступник заступати извршног 
дужника све док се извршни дужник, његов законски 
заступник или пуномоћник не појаве пред јавним из-
вршитељем.

Овај оглас ће се објавити на огласној табли Основ-
ног суда у Новом Саду и у „Службеном гласнику Ре-
публике Србије” и доставиће се органу старатељства 
према последњем пребивалишту извршног дужника.

  20-12125

Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић именова-
на за подручје Вишег суда и Привредног суда у Но-
вом Саду

Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић именована за 
подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда 
у Новом Саду, у извршном предмету извршног повери-
оца ЈП „Електропривреда Србије” Београд, Балканска 
13, Београд, против извршног дужника Турковић Исо 
са ЈМБГ 1601961800010 сада на непознатом месту пре-
бивалишта, ради наплате новчаног потраживања на 
основу веродостојне исправе за пружене комуналне и 
сличне услуге, доноси следећи оглас. 

Овим путем се оглашава да је јавни извршитељ 
Јасна Брчкаловић именована за подручје Вишег суда 
у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду у из-
вршном предмету извршног поверица ЈП „Електро-
привреда Србије” Београд, Балканска 13, Београд, 
против извршног дужника Турковић Исо са ЈМБГ 
1601961800010, сада на непознатом месту пребивали-
шта, односно боравишта, ради наплате новчаног по-
траживања на основу веродостојне исправе, решењем 
посл. бр. И. Ивк. 1177/19 од 27. фебруара 2020. године 
поставила привременог заступника, на основу одредбе 
члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а, у вези са одредбом 
члана 39. Закона о извршењу и обезбеђењу  у лично-
сти Челекетић Вељка, адвоката у Новом Саду, Стра-
жиловска 11, уз упозорење да ће привремени заступ-
ник заступати извршног дужника све док се извршни 
дужник, његов законски заступник или пуномоћник не 
појаве пред јавним извршитељем.

Овај оглас ће се објавити путем oгласне табле 
Основног суда у Новом Саду и путем „Службеног гла-
сника РС” Београд и доставиће се органу старатељства 
према последњем пребивалишту извршног дужника.

  20-12126

Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић, именова-
на за подручје Вишег суда и Привредног суда у Но-
вом Саду 

Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић именована за 
подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда 
у Новом Саду, у извршном предмету извршног пове-
риоца ЈКП „Информатика” Нови Сад, Булевар цара 
Лазара 3, Нови Сад, против извршног дужника Шелест 
Игор са ЈМБГ 1708972800046, ради наплате новчаног 
потраживања на основу веродостојне исправе, доноси 
оглас.

Овим путем се оглашава да је јавни извршитељ 
Јасна Брчкаловић именована за подручје Вишег суда 
у Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду у из-
вршном предмету извршног поверица ЈКП „Инфор-
матика” Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, 
против извршног дужника Шелест Игора са ЈМБГ 
1708972800046, из Петроварадина, Динка Шимунови-
ћа 42, ради наплате новчаног потраживања на осно-
ву веродостојне исправе решењем посл. бр. И.Ивк. 
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940/19 од дана 19. фебруара 2020. године разрешила 
привременог заступника, Богић Браннислава, адвоката 
у Новом Саду, Шумадијска 4, обзиром да је извршни 
дужник 3. јануара 2020. године пријавио адресу преби-
валишта.

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.

  20-12269

Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић, именова-
на за подручје Вишег суда и Привредног суда у Но-
вом Саду

Јавни извршитељ Јасна Брчкаловић именована за 
подручје Вишег суда у Новом Саду и Привредног суда 
у Новом Саду, у извршном предмету извршног повери-
оца ЈКП „Информатика” Нови Сад, Булевар цара Лаза-
ра 3, Нови Сад, против извршног дужника Дошеновић 
Радован са ЈМБГ 3003962800033, ради наплате новча-
ног потраживања на основу веродостојне исправе, до-
носи  оглас.

Овим путем се оглашава да је јавни извршитељ 
Јасна Брчкаловић именована за подручје Вишег суда у 
Новом Саду и Привредног суда у Новом Саду у извр-
шном предмету извршног поверица ЈКП „Информати-
ка” Нови Сад, Булевар цара Лазара 3, Нови Сад, про-
тив извршног дужника Дошеновић Радован са ЈМБГ 
3003962800033, ради наплате новчаног потраживања 
на основу веродостојне исправе решењем посл. бр. 
И.Ивк. 951/19 од 3. фебруара 2020. године разрешила 
привременог заступника, Голубовић Светлану, адвока-
та у Новом Саду, Булевар ослобођења 92, с обзиром да 
су престали разлози за постојање привременог заступ-
ника.

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.

  20-12271

Јавни извршитељ Слободан Живанов, Нови Сад
Јавни извршитељ Слободан Живанов, поступају-

ћи у извршном поступку по предлогу за извршење на 
основу веродостојне исправе извршног повериоца Пејо 
Гргић, Буковац, 22. августа 20, ЈМБГ 0504941800090, 
чији је пуномоћник адв. Борис Штајнер, 21000 Нови 
Сад, Максима Горког 4е, против извршног дужника, 
Јозо Гргић, Сесвете, Кашинска Цеста 7а, Хрватска, 
ЈМБГ 1302966123338, чији је пуномоћник адв. Слави-
ца Куртиновић, 21000 Нови Сад, Ђорђа Рајковића 14а, 
Илија Гргић, Сесвете, Кашинска цеста 7а, Хрватска, 
ЈМБГ 1902968123324, чији је пуномоћник адв. Слави-
ца Куртиновић, 21000 Нови Сад, Ђорђа Рајковића 14а, 
ради намирења новчаног потраживања извршног пове-
риоца, доноси закључак.

Ставља се ван снаге решење овог јавног изврши-
теља ИИ 81/2020 а које је донето 20. фебруара 2020. 
године.  20-12270

Јавни извршитељ Бојан Товаришић, Суботица
Јавни извршитељ за подрује Вишег суда у Суботи-

ци и Привредног суда у Суботици, Бојан Товаришић у 
извршном предмету извршног повериоца Војвођанска 
банка а.д. Нови Сад, Трг слободе 5, МБ 08603537, ПИБ 
100584604, чији је пуномоћник адв. Ђорђе Мркић, Су-
ботица, Ђуре Ђаковића 17, против извршног дужника 
Ивана Војнића, Суботица, Владимира Мајаковског 35, 
ЈМБГ 1502965820042, кога заступа привремени заступ-
ник адвокат Милош Бојовић, Суботица, Браће Радић 
13/Ⅰ, ради наплате новчаног потраживања у износу од 
186.619,26 динара, донео је решење.

Извршном дужнику Ивану Војнићу, поставља се 
привремени заступник адвокат Милош Бојовић, Су-
ботица, Браће Радића 13/Ⅰ, 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 по-
ставио 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.  20-11973

Апотекарска установа „Dr Max” Београд, Мило-
ша Поцерца 25, матични број 17151088, ПИБ 100270327 
и Апотекарска установа „Viva” Нови Сад, Кисачка 27, 
матични број 08870349, ПИБ 104875087 заједно обја-
вљују нацрт уговора о припајању по коме се Апотекар-
ска установа „Viva” Нови Сад, матични број 08870349, 
ПИБ 104875087 као правни субјекат који престаје 
припајањем припаја Апотекарској установи „Dr Max” 
Београд, Милоша Поцерца 25, матични број 17151088, 
ПИБ 100270327 правном субјекту стицаоцу.

Оснивач Апотекарске установе „Dr Max” Београд, 
Милоша Поцерца 25 и Апотекарске установе „Viva” 
Нови Сад је привредно друштво AsterFarm д.о.о. Бео-
град, Булевар Ђорђа Станојевића 14/V, Београд, МБ 
21217328, ПИБ 109650202 са 100% удела.

Припајање које се врши овим уговором је безу-
словно. 

Укупан износ обавеза Правног субјекта преноси-
оца износи 87.865.331,92 динара на дан 31. децембра 
2019. године.

Укупна вредност имовине Правног субјекта пре-
носиоца на дан 31. децембра 2019. године износи 
60.666.405,38.

Дан од кога се сматра да пословне активности 
преносиоца Апотекарске установе „Viva” Нови Сад 
престају је дан који претходи дану доношења решења 
о регистрацији статусне промене. 

Дан од кога се сматра да се трансакције преноси-
оца Апотекарске установе „Viva” Нови Сад сматрају, 
у рачуноводствене сврхе, трансакцијама обављеним у 
име здравствене установе стицаоца је дан који прет-
ходи дану доношења решења о регистрацији статусне 
промене.

Регистрацијом спајања уз припајање наступају 
правне последице припајања из члана 505. Закона о 
привредним друштвима.

Регистрацијом спајања уз припајање сва реше-
ња Министарства здравља о испуњености услова за 
обављање делатности апотеке преносиоца прелазе на 
стицаоца.

Регистрацијом спајања уз припајање апотека у се-
дишту преносиоца наставља са радом и организује се 
као огранак стицаоца под пуним пословним именом 
стицаоца.

Стране уговорнице су упознате и са свим осталим 
правним последицама које наступају регистрацијом на-
ведене промене.  20-12280

НЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕНЕВАЖЕЋЕ ИСПРАВЕ
– ЛИЧНЕ КАРТЕ –

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2195/19 од 25.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 010417167 издата од 
ПС Раковица на име Радивојевић Иван, Палилула, Београд.  

01/006041/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2200/19 од 25.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 6583851 издата од 
ПС Раковица на име Зарић Александар, Раковица, Београд.  

01/006042/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2201/19 од 25.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 003598799 издата од 
ПС Земун на име Нешовић Србољуб, Земун, Земун.  01/006043/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2202/19 од 25.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 005783566 издата од 
ПС Вождовац на име Милтеновић Нина, Вождовац, Београд.  

01/006044/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2203/19 од 25.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 9823181 издата од 
ПС Звездара на име Јанковић Драгољуб, Звездара, Београд.  

01/006045/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2204/19 од 25.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009462601 издата од 
ПС Вождовац на име Николић Слободан, Вождовац, Београд.  

01/006046/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2205/19 од 25.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 3769567 издата од 
ПС Пожега на име Андрић Теодора, Звездара, Београд.  

01/006047/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2209/19 од 26.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009349755 издата од 
ПС Вождовац на име Спарић Ненад, Вождовац, Београд.  

01/006048/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2208/19 од 26.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 4933233 издата од 
ПУ Београд на име Марковић Слободан, Звездара, Београд.  

01/006049/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2192/19 од 24.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 7629411 издата од 
ПС Звездара на име Хоџић Ирена, Звездара, Београд.  

01/006050/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2190/19 од 24.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010055433 издата од 
ПС Бајина Башта на име Миливојевић Милош, Нови Београд, 
Нови Београд.  01/006051/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2189/19 од 24.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 5727365 издата од 
ПС Нови Београд на име Ђуришић Срђан, Вождовац, Београд.  

01/006052/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2187/19 од 24.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 009924952 издата од 
ПУ Београд на име Елмазоски Видоје, Вождовац, Београд.  

01/006053/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2188/19 од 24.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 6982810 издата од 
ПС Чукарица на име Стојковић Весна, Чукарица, Београд.  

01/006054/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2186/19 од 24.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 5739658 издата од ПС 
Раковица на име Стошић Милка, Раковица, Београд.  01/006055/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2185/19 од 24.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 010070147 издата од 
ПУ Београд на име Николић Јована, Гроцка, Гроцка.  

01/006056/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2184/19 од 24.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006960141 издата од 
ПС Нови Београд на име Јефтић Катарина, Врачар, Београд.  

01/006057/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2191/19 од 24.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 10208525 издата од ПУ 
Београд на име Васовић Данко, Вождовац, Београд.  01/006058/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2182/19 од 23.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 6661415 издата од 
ПС Гроцка на име Петровић Јордан, Гроцка, Гроцка.  

01/006059/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2181/19 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 3348630 издата од 
ПУ Београд на име Георгијевић Милош, Вождовац, Београд.  

01/006060/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-12180/19 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 005250877 издата од 
ПС Вождовац на име Петојевић Смиља, Вождовац, Београд.  

01/006061/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2178/19 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 9689588 издата од 
ПС Савски венац на име Ивановић Дејан, Звездара, Београд.  

01/006062/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2177/19 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 005631147 издата од 
ПУ Београд на име Јовановић Мирко, Раковица, Београд.  

01/006063/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2176/19 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 9689588 издата од 
ПС Вождовац на име Перуничић Јелена, Вождовац, Београд.  

01/006064/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2174/19 од 21.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009943359 издата од 
ПС Вождовац на име Ђуровић Ања, Врачар, Београд.  

01/006065/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2183/19 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 004554526 издата од 
ПС Сопот на име Вучковић Марко, Мала Иванча, Сопот.  

01/006066/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2179/19 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 6292414 издата од 
ПС Чукарица на име Булатовић Миомир, Чукарица, Београд.  

01/006067/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2105/19 од 12.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007727663 издата од 
ПУ Београд на име Булатовић Бранка, Палилула, Београд.  

01/006068/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2104/19 од 11.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007383592 издата од 
ПУ Београд на име Дамњановић Тајана, Вождовац, Београд.  

01/006069/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2103/19 од 11.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010394478 издата од 
ПУ Београд на име Ненадовић Снежана, Вождовац, Београд.  

01/006070/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2102/19 од 11.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 008501552 издата од 
ПС Раковица на име Стевић Никола, Раковица, Београд.  

01/006071/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2101/19 од 11.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 003427537 издата од 
ПС Обреновац на име Ђуричић Катарина, Рвати, Обреновац.  

01/006072/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2110/19 од 12.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007732377 издата од 
ПС Вождовац на име Анђелковић Мирослав, Звездара, Београд.  

01/006073/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2109/19 од 12.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 008521109 издата од 
ПС Вождовац на име Вујадиновић Давид, Вождовац, Београд.  

01/006074/20
Решењем ППУ Бор ПС Неготин број 205-317/19 од 

24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
005905567 издата од ПС Неготин на име Дурлић Младен, Коби-
шница, Неготин.  01/006075/20

Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-347 од 24.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 006727057 издата од 
ПУ Кикинда на име Берић Чедо, Кикинда, Кикинда.  

01/006076/20
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-345 од 24.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009108934 издата од 
ПУ Кикинда на име Дивић Ивана, Нови Козарци, Кикинда.  

01/006077/20
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-346 од 24.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 003583219 издата од 
ПУ Кикинда на име Шкапик Роберт, Кикинда, Кикинда.  

01/006078/20
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-340 од 19.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007420281 издата од 
ПУ Кикинда на име Јовановић Кристиане, Кикинда, Кикинда.  

01/006079/20
Решењем ПУ Кикинда број 55-205-6-336 од 18.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009884207 издата од 
ПУ Кикинда на име Мац Немања, Нови Козарци, Кикинда.  

01/006080/20



38 / 20. III 2020. 13
Решењем ПУ Кикинда ПС Чока број 205-26-48/19 

од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
009035642 издата од ПС Чока на име Максимов Јасмина, Санад, 
Чока.  01/006081/20

Решењем ПС Бечеј број 205-265/2019 од 23.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 4440018 издата од ПС 
Бечеј на име Ган Стеван, Бачко Петрово Село, Бачко Петрово 
Село.  01/006082/20

Решењем ПС Бечеј број 205-264/2019 од 24.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 7927004 издата од ПС 
Бечеј на име Етер Беретка Дијана, Бечеј, Бечеј.  01/006083/20

Решењем ПС Бечеј број 205-266/2019 од 25.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 8284786 издата од ПС 
Бечеј на име Бисо Кристина, Бечеј, Бечеј.  01/006084/20

Решењем ПУ Шабац ПС Мали Зворник број 205-
9778232/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта 
број 9778232 издата од ПС Мали Зворник на име Крстић Марко, 
Радаљ, Мали Зворник.  01/006085/20

Решењем ПС Барајево број 278 од 17.12.2019. проглашава 
се неважећим лична карта број 006568406 издата од ПС Барајево 
на име Јовановић Драгана, Барајево, Барајево.  01/006086/20

Решењем ПС Барајево број 205.1-276/19 од 16.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 007548718 издата од 
ПС Барајево на име Илић Милорад, Бељина, Барајево.  

01/006087/20
Решењем ПС Барајево број 007815736 од 16.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 007815736 издата од ПУ 
Приштина на име Николић Дејан, Приштина, Приштина.  

01/006088/20
Решењем ПС Барајево број 205-257/19 од 20.11.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 007438261 издата од ПС 
Барајево на име Петровић Радован, Манић, Барајево.  

01/006089/20
Решењем ПС Барајево број 205-260/19 од 22.11.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 003322333 издата од ПС 
Барајево на име Стевановић Јелка, Бождаревац, Барајево.  

01/006090/20
Решењем ПС Трстеник број 205-6-204/19 од 16.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 5129777 издата од 
ПС Трстеник на име Тахир Санела, Трстеник, Трстеник.  

01/006091/20
Решењем ПС Трстеник број 205-6-196/19 од 12.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 9409607 издата од ПС 
Трстеник на име Коларевић Борика, Велика Дренова, Трстеник.  

01/006092/20
Решењем ПС Трстеник број 205-6-198/19 од 09.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 7810873 издата од 
ПС Трстеник на име Милићевић Јована, Трстеник, Трстеник.  

01/006093/20
Решењем ПС Трстеник број 205-6-193/19 од 29.11.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007293688 издата од 
ПС Трстеник на име Стојановић Бојан, Трстеник, Трстеник.  

01/006094/20
Решењем ПС Трстеник број 205-6-197/19 од 09.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 4793723 издата од 
ПС Трстеник на име Пецић Љиљана, Трстеник, Трстеник.  

01/006095/20
Решењем ПС Оџаци број 205-73/190-2019-12 од 20.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 004755174 издата 
од ПС Оџаци на име Младеновић Славољуб, Српски Милетић, 
Српски Милетић.  01/006096/20

Решењем ПС Оџаци број 205-73/192-2019 од 24.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 006908639 издата од ПС 
Оџаци на име Давидовић Данијела, Ратково, Оџаци.  01/006097/20

Решењем ПС Оџаци број 205-73/194-2019-12 од 26.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 006238297 издата од 
ПС Оџаци на име Блануша Жељко, Ратково, Оџаци.  

01/006098/20
Решењем ПС Оџаци број 205-73/193-2019-12 од 26.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010164363 издата од 
ПС Оџаци на име Станимировић Душан, Оџаци, Оџаци.  

01/006099/20
Решењем ПС Оџаци број 205-73/191-2019-12 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 004226476 издата од 
ПС Оџаци на име Златановић Бранислав, Каравуково, Каравуково.  

01/006100/20
Решењем ПС Палилула број 010299377 од 24.12.2019. прогла-

шава се неважећим лична карта број 010299377 издата од ПС Пали-
лула на име Стојић Драгица, Палилула, Београд.  01/006101/20

Решењем ПС Палилула број 008745599 од 24.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 008745599 издата од ПС 
Палилула на име Медић Петар, Палилула, Београд.  01/006102/20

Решењем ПС Палилула број 9173347 од 17.01.2020. прогла-
шава се неважећим лична карта број 009173347 издата од ПС Па-
лилула на име Зарић Стефан, Палилула, Београд.  01/006103/20

Решењем ПС Палилула број 004064246 од 23.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 004064246 издата од ПС 
Палилула на име Петровић Добривоје, Палилула, Београд.  

01/006104/20
Решењем ПС Палилула број 009710197 од 23.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 009710197 издата од ПС 
Палилула на име Игић Петар, Палилула, Београд.  01/006105/20

Решењем ПС Палилула број 007775210 од 23.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 007775210 издата од ПУ 
Краљево на име Ристовић Јелена, Палилула, Београд.  

01/006106/20
Решењем ПИ Борча број 002937229 од 20.12.2019. прогла-

шава се неважећим лична карта број 002937229 издата од ПС 
Палилула на име Маркуц Јованка, Борча, Борча.  01/006107/20

Решењем ПС Палилула број 007397915 од 21.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 007397915 издата од ПС 
Палилула на име Вељи Наиље, Београд, Београд.  01/006108/20

Решењем ПС Палилула број 006824363 од 23.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 006824363 издата од ПС 
Палилула на име Кресовић Валентина, Палилула, Београд.  

01/006109/20
Решењем ПС Палилула број 008851563 од 23.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 008851563 издата од ПС 
Палилула на име Марјановић Видосава, Палилула, Београд.  

01/006110/20

Решењем ПС Палилула број 007457856 од 23.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 007457856 издата од ПС 
Палилула на име Игић Анђелка, Палилула, Београд.  

01/006111/20
Решењем ПС Палилула број 006171130 од 25.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 006171130 издата од ПС 
Палилула на име Ђукић Немања, Палилула, Београд.  

01/006112/20
Решењем ПС Палилула број 005818173 од 25.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 005818173 издата од ПС 
Палилула на име Пешић Ненад, Палилула, Београд.  

01/006113/20
Решењем ПС Палилула број 003156994 од 25.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 003156994 издата од ПС 
Палилула на име Тодоровић Растко, Палилула, Београд.  

01/006114/20
Решењем ПИ Борча број 007022576 од 24.12.2019. прогла-

шава се неважећим лична карта број 007022576 издата од ПС 
Палилула на име Мијајловић Сања, Борча, Борча.  01/006115/20

Решењем ПИ Борча број 006180250 од 23.12.2019. прогла-
шава се неважећим лична карта број 006180250 издата од ПС 
Палилула на име Шеговић Славица, Палилула, Београд.  

01/006116/20
Решењем ПС Палилула број 009331551 од 23.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 009331551 издата од ПС 
Палилула на име Калањ Данијел, Палилула, Београд.  

01/006117/20
Решењем ПИ Борча број 004602540 од 23.12.2019. прогла-

шава се неважећим лична карта број 004602540 издата од ПС 
Звездара на име Максимовић Јован, Звездара, Београд.  

01/006118/20
Решењем ПИ Борча број 006328635 од 24.12.2019. прогла-

шава се неважећим лична карта број 006328635 издата од ПС 
Палилула на име Сулејмани Вилдана, Вождовац, Београд.  

01/006119/20
Решењем ПС Палилула број 006805431 од 25.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 006805431 издата од ПС 
Палилула на име Мехмедовић Небојша, Борча, Борча.  

01/006120/20
Решењем ПС Палилула број 4935994 од 24.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 004935994 издата од ПУ 
Пећ на име Гроти Татјана, Пећ, Пећ.  01/006121/20

Решењем ПС Палилула број 007434387 од 25.12.2019. прогла-
шава се неважећим лична карта број 007434387 издата од ПС Во-
ждовац на име Филиповић Зоран, Палилула, Београд.  01/006122/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-540 од 27.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 009115876 издата од 
ПС Младеновац на име Милановић Марица, Мала Врбица, Мла-
деновац.  01/006123/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-539/19 од 27.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 008676191 издата од ПС 
Младеновац на име Спасић Душица, Младеновац, Младеновац.  

01/006124/20
Решењем ПС Младеновац број 205.2-537/19 од 27.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 003983639 издата од ПС 
Младеновац на име Влајић Валентина, Ковачевац, Младеновац.  

01/006125/20
Решењем ПУ Прокупље број 205-294/19 од 19.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007597845 издата од 
ПУ Прокупље на име Савић Саша, Доња Топоница, Прокупље.  

01/006126/20
Решењем ПС Младеновац број 205.2-537/19 од 26.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010618522 издата од 
ПС Младеновац на име Михаиловић Никола, Ковачевац, Младе-
новац.  01/006127/20

Решењем ПУ Прокупље број 205-296/19 од 23.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 006675861 издата од 
ПУ Прокупље на име Стојковић Ђура, Доња Трнава, Прокупље.  

01/006128/20
Решењем ПС Младеновац број 205.2-536/19 од 26.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 008361849 издата од 
ПС Младеновац на име Станковић Дарко, Велика Крсна, Младе-
новац.  01/006129/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-535/19 од 26.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 007604312 издата од 
ПС Младеновац на име Масал Мирко, Младеновац, Младеновац.  

01/006130/20
Решењем ПС Младеновац број 205.2-534/19 од 25.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006973020 издата од 
ПС Младеновац на име Обрадовић Дарко, Младеновац, Младе-
новац.  01/006131/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-533/19 од 25.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 007537951 издата од 
ПС Младеновац на име Николић Вера, Белуће, Младеновац.  

01/006132/20
Решењем ПС Младеновац број 205.2-532/19 од 24.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007034199 издата од 
ПС Младеновац на име Танасијевић Бојана, Младеновац, Мла-
деновац.  01/006133/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-531/19 од 24.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 006790481 издата од 
ПС Младеновац на име Јовић Милан, Рајковац, Младеновац.  

01/006134/20
Решењем ПС Земун број 205.2-258/19 од 17.12.2019. прогла-

шава се неважећим лична карта број 006176333 издата од ПС Во-
ждовац на име Врачевић Ирена, Вождовац, Београд.  01/006135/20

Решењем ПУ Прокупље број 205-290/19 од 16.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 005559422 издата од ПУ 
Прокупље на име Марковић Анита, Горња Дргања, Прокупље.  

01/006136/20
Решењем ПС Земун број 205.2-1307/19 од 18.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 008775235 издата од ПС 
Земун на име Галијашевић Хазим, Земун, Земун.  01/006137/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1308/19 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 004887461 издата од ПС 
Стари град на име Даниловић Ненад, Земун, Земун.  01/006138/20

Решењем ПУ Прокупље број 205-291/19 од 16.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 009139361 издата од 
ПУ Прокупље на име Дробњак Немања, Пискаље, Прокупље.  

01/006139/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1297/19 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 003708731 издата од ПС 
Земун на име Милојевић Марија, Земун, Земун.  01/006140/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1298/19 од 17.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 006283836 издата од ПС 
Савски венац на име Стојановић Дејан, Савски венац, Београд.  

01/006141/20
Решењем ПУ Прокупље број 205-289/19 од 14.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 003860990 издата од 
ПУ Прокупље на име Ђорђевић Душица, Прокупље, Прокупље.  

01/006142/20
Решењем ПС Земун број 205.2-1306/19 од 18.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 003731334 издата од ПС 
Земун на име Чулић Љиљана, Земун, Земун.  01/006143/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1323/19 од 21.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 006819744 издата од ПС 
Земун на име Николић Вера, Земун, Земун.  01/006144/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1315/19 од 19.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 007266782 издата од ПС 
Земун на име Perić Marco, Обреновац, Обреновац.  01/006145/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1313/19 од 19.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 010549039 издата од ПС 
Земун на име Кандић Предраг, Земун, Земун.  01/006146/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1312/19 од 19.12.2019. прогла-
шава се неважећим лична карта број 003394238 издата од ПС Обре-
новац на име Милановић Јованка, Земун, Земун.  01/006147/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1311/19 од 19.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 010046051 издата од ПС 
Земун на име Вукашиновић Зоран, Земун, Земун.  01/006148/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1317/19 од 19.12.2019. прогла-
шава се неважећим лична карта број 005079723 издата од ПС Земун 
на име Комлен Николић Лидија, Нови Београд, Нови Београд.  

01/006149/20
Решењем ПС Земун број 205.2-1316/19 од 19.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 005156034 издата од ПС 
Земун на име Јовић Милица, Земун, Земун.  01/006150/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1310/19 од 19.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 010255733 издата од ПС 
Земун на име Кустудић Вера, Земун, Земун.  01/006151/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1014/19 од 19.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 010199623 издата од ПУ 
Београд на име Симић Урош, Земун, Земун.  01/006152/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1302/19 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 005575018 издата од ПС 
Земун на име Штрбац Радмила, Земун, Земун.  01/006153/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1303/19 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 007860269 издата од ПУ 
Београд на име Медић Светлана, Земун, Земун.  01/006154/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1309/19 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 005325690 издата од ПС 
Земун на име Бешири Накија, Земун, Земун.  01/006155/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1304/19 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 006525451 издата од ПС 
Земун на име Гаврић Весна, Земун, Земун.  01/006156/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1301/19 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 003017504 издата од ПС 
Врачар на име Живанић Јелена, Земун, Земун.  01/006157/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1300/19 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 003476923 издата од ПС 
Земун на име Ковачевић Радосав, Земун, Земун.  01/006158/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1305/19 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 004095785 издата од ПС 
Земун на име Ђурковић Љубица, Земун, Земун.  01/006159/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1324/19 од 21.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 010532420 издата од ПС 
Земун на име Лазић Данијела, Земун, Земун.  01/006160/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1325/19 од 21.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 009836577 издата од ПС 
Звездара на име Пешић Јован, Земун, Земун.  01/006161/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1326/19 од 21.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 006294934 издата од ПС 
Земун на име Ожеговић Милица, Земун, Земун.  01/006162/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1322/19 од 21.12.2019. прогла-
шава се неважећим лична карта број 006686739 издата од ПС Нови 
Београд на име Марковић Бранка, Земун, Земун.  01/006163/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1299/19 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 005273719 издата од ПС 
Земун на име Краснићи Хисри, Земун, Земун.  01/006164/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1319/19 од 20.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 009039589 издата од ПС 
Земун на име Вукшић Милан, Земун, Земун.  01/006165/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1321/19 од 20.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 010335325 издата од ПС 
Земун на име Ковачић Милан, Земун, Земун.  01/006166/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1294/19 од 17.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 002951497 издата од ПС 
Земун на име Аризановић Велимир, Земун, Земун.  01/006167/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1296/19 од 17.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 009640970 издата од ПС 
Нови Београд на име Вујић Тијана, Нови Београд, Нови Бео-
град.  01/006168/20

Решењем ПС Земун број 205.2-260/19 од 20.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 003871508 издата од ПС 
Земун на име Ракић Чедомир, Земун, Земун.  01/006169/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1330/19 од 23.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 007678657 издата од ПС 
Земун на име Радишковић Бојана, Земун, Земун.  01/006170/20

Решењем ПС Земун број 205.2-1328/19 од 23.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 004759722 издата од ПС 
Земун на име Јовановић Павле, Земун, Земун.  01/006171/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2115/19 од 13.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 009928614 издата од ПУ 
Београд на име Вокши Милан, Вождовац, Београд.  01/006172/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2116/19 од 13.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 007578171 издата од ПУ 
Београд на име Брадић Милка, Вождовац, Београд.  01/006173/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2114/19 од 13.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 008305934 издата од 
ПУ Београд на име Марковић Марина, Винча, Гроцка.  

01/006174/20
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Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2111/19 од 13.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006522812 издата од 
ПС Вождовац на име Бабић Милица, Вождовац, Београд.  

01/006175/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2113/19 од 13.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006016164 издата од 
ПС Стара Пазова на име Ћук Драженка, Вождовац, Београд.  

01/006176/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2112/19 од 13.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010488046 издата од 
ПС Звездара на име Арсеновић Мирјана, Звездара, Београд.  

01/006177/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2079/19 од 09.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009246288 издата од 
ПУ Београд на име Перић Немања, Земун, Земун.  01/006178/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2158/19 од 18.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 010054696 издата од 
ПУ Београд на име Љујић Лазар, Нови Београд, Нови Београд.  

01/006179/20
Решењем ПС Соко Бања број 205-11-144/19 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006518640 издата од 
ПС Соко Бања на име Радосављевић Стефан, Јошаница, Соко 
Бања.  01/006180/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2157/19 од 18.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 7492326 издата од 
ПС Вождовац на име Белић Весела, Вождовац, Београд.  

01/006181/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2156/19 од 18.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 005049694 издата од 
ПС Вождовац на име Окановић Добривој, Вождовац, Београд.  

01/006182/20
Решењем ПС Соко Бања број 205-11-145/19 од 24.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 0010314038 издата 
од ПС Соко Бања на име Пешић Никола, Соко Бања, Соко Бања.  

01/006183/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2155/19 од 18.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 3995348 издата од ПС 
Палилула на име Грубач Милан, Палилула, Београд.  01/006184/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2153/19 од 18.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 006958790 издата од 
ПС Вождовац на име Милковић Драган, Вождовац, Београд.  

01/006185/20
Решењем ПС Соко Бања број 205-11-141/19 од 20.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007346873 издата од 
ПС Соко Бања на име Јевтић Саша, Мужинац, Соко Бања.  

01/006186/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2154/19 од 18.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 005103115 издата од 
ПС Вождовац на име Ђукић Ања, Звездара, Београд.  01/006187/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2152/19 од 17.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 008516579 издата од 
ПС Вождовац на име Козић Бранка, Вождовац, Београд.  

01/006188/20
Решењем ПС Соко Бања број 205-11-142/19 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006229747 издата од 
ПС Соко Бања на име Милосављевић Славица, Соко Бања, Соко 
Бања.  01/006189/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2151/19 од 10.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 010415855 издата од ПС 
Вождовац на име Матовић Ћосовић Зорица, Вождовац, Београд.  

01/006190/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2150/19 од 17.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 003746226 издата од 
ПУ Чачак на име Новаковић Небојша, Земун, Земун.  01/006191/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2148/19 од 17.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 009640449 издата од 
ПС Обреновац на име Ђурић Виолета, Грабовац, Обреновац.  

01/006192/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2147/19 од 17.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010489691 издата од 
ПС Вождовац на име Милосављевић Кристина, Вождовац, Бео-
град.  01/006193/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2146/19 од 17.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 006194830 издата од 
ПУ Београд на име Шавија Дејана, Врачар, Београд.  

01/006194/20
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-257/19 

од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
002911788 издата од ПС Горњи Милановац на име Димитрије-
вић Иван, Горњи Милановац, Горњи Милановац.  01/006195/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2145/19 од 17.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 004727208 издата од 
ПС Савски венац на име Јанковић Перишић Тијана, Вождовац, 
Београд.  01/006196/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2144/19 од 17.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 005070109 издата од 
ПС Вождовац на име Маринковић Марко, Вождовац, Београд.  

01/006197/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2143/19 од 17.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007952040 издата од ПС 
Чукарица на име Недић Биљана, Врачар, Београд.  01/006198/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2142/19 од 16.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 005950178 издата од 
ПУ Лесковац на име Ћирковић Марјан, Чукарица, Београд.  

01/006199/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2141/19 од 16.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007726973 издата од 
ПУ Бор на име Станојевић Катарина, Бор, Бор.  01/006200/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2140/19 од 16.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 004568355 издата од 
ПУ Зајечар на име Перовић Александар, Борча, Борча.  

01/006201/20
Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-258/19 

од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
008082652 издата од ПС Горњи Милановац на име Лазић Зори-
ца, Горњи Милановац, Горњи Милановац.  01/006202/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2139/19 од 16.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 004564878 издата од 
ПУ Београд на име Антуновић Зорана, Вождовац, Београд.  

01/006203/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2138/19 од 16.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 009959499 издата од 
ПС Нови Београд на име Видали Андреј, Нови Београд, Нови 
Београд.  01/006204/20

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-259/19 
од 18.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
010159330 издата од ПС Горњи Милановац на име Пантовић Не-
бојша, Горњи Милановац, Горњи Милановац.  01/006205/20

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-255/19 
од 13.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
009774707 издата од ПС Горњи Милановац на име Јовановић 
Зоран, Доња Врбава, Горњи Милановац.  01/006206/20

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-247/19 
од 06.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
004812657 издата од ПС Горњи Милановац на име Цветковић 
Снежана, Горњи Милановац, Горњи Милановац.  01/006207/20

Решењем ПС Горњи Милановац број 205-2-256/19 
од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
010037189 издата од ПС Горњи Милановац на име Мирковић 
Никола, Горњи Милановац, Горњи Милановац.  01/006208/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2137/19 од 16.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 5029789 издата од 
ПУ Београд на име Драгићевић Тадија, Вождовац, Београд.  

01/006209/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2136/19 од 16.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010418706 издата од 
ПУ Београд на име Илић Наталија, Врчин, Гроцка.  01/006210/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2135/19 од 16.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 005025688 издата од ПС Па-
лилула на име Вешовски Ивана, Вождовац, Београд.  01/006211/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2134/19 од 16.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 010358483 издата од ПУ 
Београд на име Антоновић Јована, Звездара, Београд.  01/006212/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2133/19 од 16.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 10369268 издата од 
ПУ Крагујевац на име Драгутиновић Ружица, Палилула, Београд.  

01/006213/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2132/19 од 16.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010439125 издата од ПУ 
Београд на име Савић Властимир, Врачар, Београд.  01/006214/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2131/19 од 16.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 005560527 издата од 
ПС Вождовац на име Станисављевић Слађана, Вождовац, Бео-
град.  01/006215/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2130/19 од 16.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 006117555 издата од 
ПУ Београд на име Ђорђевић Милица, Звездара, Београд.  

01/006216/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2175/19 од 22.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 7011716 издата од 
ПС Земун на име Милојевић Маша, Земун, Земун.  01/006217/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2173/19 од 21.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 010070162 издата од 
ПС Савски венац на име Јаковић Милан, Вождовац, Београд.  

01/006218/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2172/19 од 21.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007083377 издата од 
ПС Вождовац на име Маринковић Срђан, Вождовац, Београд.  

01/006219/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2171/19 од 20.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007318319 издата од 
ПУ Београд на име Ристичевић Страјо Димитрије, Стари град, 
Београд.  01/006220/20

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-270/19 
од 17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
009122601 издата од ПУ Косовска Митровица на име Радиса-
вљевић Илинка, Доњи Јасеновик, Зубин Поток.  01/006221/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2170/19 од 20.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 007959096 издата од 
ПС Вождовац на име Миленковић Павле, Вождовац, Београд.  

01/006222/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2169/19 од 20.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006917514 издата од ПС 
Врачар на име Стојић Милена, Раковица, Београд.  01/006223/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2168/19 од 20.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 010182932 издата од 
ПС Обреновац на име Милутиновић Милица, Врачар, Београд.  

01/006224/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2167/19 од 20.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 005623154 издата од 
ПС Палилула на име Арсић Теодора, Борча, Борча.  01/006225/20

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-269/19 од 
16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 005573443 
издата од ПУ Косовска Митровица на име Кокерић Јована, Косов-
ска Митровица, Косовска Митровица.  01/006226/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2166/19 од 20.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 007904673 издата од 
ПС Вождовац на име Миланов Борис, Вождовац, Београд.  

01/006227/20
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-268/19 

од 16.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
003693268 издата од ПУ Косовска Митровица на име Тијоса-
вљевић Радојка, Зрносек, Лепосавић.  01/006228/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2165/19 од 20.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 003296020 издата од 
ПС Палилула на име Буха Славен, Борча, Борча.  01/006229/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2164/19 од 20.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 009826721 издата од ПС 
Вождовац на име Бајић Вера, Вождовац, Београд.  01/006230/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2163/19 од 19.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 004417569 издата од 
ПУ Београд на име Бошкић Милица, Вождовац, Београд.  

01/006231/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2162/19 од 19.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007681291 издата од 
ПУ Ниш на име Ђокић Васа, Вождовац, Београд.  01/006232/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2161/19 од 19.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 006412053 издата од 
ПС Вождовац на име Брђанин Миодраг, Вождовац, Београд.  

01/006233/20

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-265/19 
од 02.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
003491208 издата од ПУ Косовска Митровица на име Башчаре-
вић Миладин, Угљаре, Зубин Поток.  01/006234/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2160/19 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 008861746 издата од ПУ Бео-
град на име Шћекић Драгица, Звездара, Београд.  01/006235/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2149/19 од 17.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 003154559 издата од ПУ 
Чачак на име Вукајловић Дара, Вождовац, Београд.  01/006236/20

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-264/19 
од 02.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
006838450 издата од ПУ Косовска Митровица на име Костић 
Марко, Сочаница, Лепосавић.  01/006237/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2159/19 од 18.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 008180764 издата од 
ПС Савски венац на име Илић Лука, Земун, Земун.  01/006238/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2100/19 од 11.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 006824745 издата од 
ПС Вождовац на име Танасаковић Саша, Звездара, Београд.  

01/006239/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2101/19 од 11.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009648704 издата од 
ПУ Београд на име Антић Александар, Звездара, Београд.  

01/006240/20
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-263/19 

од 29.11.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
009675705 издата од ПУ Косовска Митровица на име Васић 
Магдалена, Звечан, Звечан.  01/006241/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2099/19 од 11.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 10495223 издата од ПУ 
Београд на име Рајковић Стефан, Звездара, Београд.  01/006242/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2098/19 од 11.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 006720636 издата од 
ПС Вождовац на име Гвозденовић Марко, Вождовац, Београд.  

01/006243/20
Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-262/19 

од 29.11.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
010069381 издата од ПУ Косовска Митровица на име Авравић 
Миливоје, Зубин Поток, Зубин Поток.  01/006244/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2088/19 од 10.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 003442261 издата од 
ПС Звездара на име Негро Ален, Нови Београд, Нови Београд.  

01/006245/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2094/19 од 10.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006973745 издата од 
ПУ Пећ на име Крстић Михаило, Раковица, Београд.  01/006246/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2097/19 од 11.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 007654995 издата од 
ПС Вождовац на име Илић Воја, Вождовац, Београд.  01/006247/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2097/19 од 11.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 006807724 издата од 
ПС Вождовац на име Јеремић Зорица, Вождовац, Београд.  

01/006248/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2096/19 од 11.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 004948404 издата од 
ПС Вождовац на име Митровић Владимир, Вождовац, Београд.  

01/006249/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2093/19 од 10.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009444943 издата од ПС 
Вождовац на име Срдић Петар, Вождовац, Београд.  01/006250/20

Решењем ПУ Косовска Митровица број 205-261/19 
од 29.11.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
005671913 издата од ПУ Косовска Митровица на име Божовић 
Миљан, Зубин Поток, Зубин Поток.  01/006251/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2092/19 од 10.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 004648636 издата од 
ПС Савски венац на име Рашић Александра, Савски венац, Бео-
град.  01/006252/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2091/19 од 10.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 007151645 издата од 
ПС Гроцка на име Ловре Рајко, Лештане, Гроцка.  01/006253/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2090/19 од 10.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 009175806 издата од 
ПУ Београд на име Аралица Борислав Арвид, Стари град, Бео-
град.  01/006254/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2089/19 од 10.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 006507845 издата од ПУ 
Београд на име Љубојевић Сања, Звездара, Београд.  01/006255/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2095/19 од 10.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 006813573 издата од 
ПС Вождовац на име Ивановић Марко, Вождовац, Београд.  

01/006256/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2087/19 од 10.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010400139 издата од 
ПУ Београд на име Ранковић Слободан, Вождовац, Београд.  

01/006257/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2086/19 од 10.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007778623 издата од 
ПУ Београд на име Јеремић Горан, Нови Београд, Нови Београд. 

 01/006258/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2085/19 од 10.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006004103 издата од 
ПУ Београд на име Ђурић Небојша, Вождовац, Београд.  

01/006259/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2084/19 од 10.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006998313 издата од 
ПУ Београд на име Аврамовић Анђела, Звездара, Београд.  

01/006260/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2083/19 од 10.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006300817 издата од ПС 
Звездара на име Ђукић Данијел, Звездара, Београд.  01/006261/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2082/19 од 10.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 010388309 издата од 
ПС Вождовац на име Андрић Драган, Вождовац, Београд.  

01/006262/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2081/19 од 10.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010620216 издата од 
ПС Раковица на име Крсмановић Петра, Стари град, Београд.  

01/006263/20



38 / 20. III 2020. 15
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2080/19 од 10.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006139288 издата од 
ПС Вождовац на име Илић Дарко, Вождовац, Београд.  

01/006264/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2079/19 од 09.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 4123824 издата од 
ПС Звездара на име Влашки Ненад, Звездара, Београд.  

01/006265/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2077/19 од 09.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 8992475 издата од 
ПС Раковица на име Влашки Душанка, Вождовац, Београд.  

01/006266/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2076/19 од 09.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 8726213 издата од 
ПС Гроцка на име Милојковић Ивана, Звездара, Београд.  

01/006267/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2072/19 од 09.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010171312 издата од 
ПС Вождовац на име Ђорђевић Александар, Вождовац, Београд.  

01/006268/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2075/19 од 09.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 004949453 издата од 
ПС Звездара на име Симић Томислав, Звездара, Београд.  

01/006269/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2074/19 од 09.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 005289830 издата од 
ПС Палилула на име Стојановић Невенка, Палилула, Београд.  

01/006270/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2073/19 од 09.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009898761 издата од 
ПС Палилула на име Михаиловић Драган, Звездара, Београд.  

01/006271/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2071/19 од 09.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 004434008 издата од 
ПС Нови Београд на име Бековић Бека, Нови Београд, Нови Бео-
град.  01/006272/20

Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2070/19 од 09.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 005383759 издата од 
ПУ Београд на име Божић Славица, Звездара, Београд.  

01/006273/20
Решењем ПУ Београд број 205.4.1-2069/19 од 09.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009199489 издата од ПС 
Палилула на име Дујовић Винка, Палилула, Београд.  01/006274/20

Решењем ПУ Шабац ПС Мали Зворник број 205-
9893119/19 од 20.12.2019. проглашава се неважећим лична карта 
број 9893119 издата од ПС Мали Зворник на име Драгутиновић 
Далиборка, Мали Зворник, Мали Зворник.  01/006275/20

Решењем ПУ Чачак број 205-1-690/19 од 20.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 003189050 издата од ПУ 
Чачак на име Ланговић Зора, Чачак, Чачак.  01/006276/20

Решењем ПУ Чачак број 205-1-684/19 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 004652397 издата од ПУ 
Чачак на име Савић Дејан, Мрчајевци, Чачак.  01/006277/20

Решењем ПУ Чачак број 205-1-685/19 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 009383407 издата од ПУ 
Чачак на име Савић Милоица, Мрчајевци, Чачак.  01/006278/20

Решењем ПУ Чачак број 205-1-139/19 од 23.10.2019. прогла-
шава се неважећим лична карта број 003188616 издата од ПС Ива-
њица на име Радоњић Горан, Ивањица, Ивањица.  01/006279/20

Решењем ПУ Чачак број 205-1-166/19 од 16.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 003165467 издата од ПС 
Ивањица на име Миленковић Ацо, Ивањица, Ивањица.  

01/006280/20
Решењем ПУ Чачак број 205-1-165/19 од 16.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 003906866 издата од ПС 
Ивањица на име Томић Раде, Ивањица, Ивањица.  01/006281/20

Решењем ПУ Крагујевац ПС Топола број 205-4-132/19 од 
09.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 7912794 
издата од ПС Топола на име Ивановић Адам, Топола, Топола.  

01/006282/20
Решењем ПУ Крагујевац ПС Топола број 205-4-101/19 од 

19.09.2019. проглашава се неважећим лична карта број 9431164 
издата од ПС Топола на име Арсенијевић Саша, Клока, Топола.  

01/006283/20
Решењем ПУ Крагујевац ПС Топола број 205-4-133/19 од 

10.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 6975206 
издата од ПС Топола на име Јеремић Зоран, Горња Шаторња, То-
пола.  01/006284/20

Решењем ПУ Краљево ПС Рашка број 205-1268/2019 од 
24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 7712563 
издата од ПС Рашка на име Милошевић Срећко, Градац, Рашка.  

01/006285/20
Решењем ПУ Краљево ПС Рашка број 205-1267/2019 од 

24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 3274524 
издата од ПС Рашка на име Бошковић Здравко, Крушевица, Ра-
шка.  01/006286/20

Решењем ПУ Краљево ПС Рашка број 205-1290/2019 
од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
003244226 издата од ПС Рашка на име Тијосављевић Ана, Носо-
љин, Рашка.  01/006287/20

Решењем ПУ Краљево ПС Рашка број 205-1248/2019 од 
17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 8866590 
издата од ПС Рашка на име Вучковић Ђорђе, Носољин, Рашка.  

01/006288/20
Решењем ПУ Сомбор ПС Апатин број 11-205-70836/2019 

од 04.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
009331257 издата од ПС Апатин на име Дотлић Мирко, Апатин, 
Апатин.  01/006289/20

Решењем ПУ Јагодина ПС Параћин број 205-9342/2019 
од 24.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
004242525 издата од ПС Параћин на име Станојевић Најдан, 
Трешњевица, Параћин.  01/006290/20

Решењем ПУ Јагодина број 205-162/20 од 03.01.2020. про-
глашава се неважећим лична карта број 005933528 издата од ПУ 
Јагодина на име Сцхмитт Ненад, Кочино село, Јагодина.  

01/006291/20
Решењем ПУ Јагодина број 205-91/20 од 03.01.2020. про-

глашава се неважећим лична карта број 003485521 издата од ПУ 
Јагодина на име Јевтић Далибор, Јагодина, Јагодина.  

01/006292/20

Решењем ППУ Зрењанин ПС Житиште број 03-205-4-
100/19 од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
003115977 издата од ПС Житиште на име Еуђен Дамјан, Торак, 
Житиште.  01/006293/20

Решењем ППУ Зрењанин ПС Житиште број 03-205-4-
99/19 од 27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
008488262 издата од ПС Житиште на име Гал Дарко, Житиште, 
Житиште.  01/006294/20

Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-003 од 06.01.2020. 
проглашава се неважећим лична карта број 6318532 издата од 
ППУ Зрењанин на име Ковач Даниел, Зрењанин, Зрењанин.  

01/006295/20
Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-002 од 06.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 4314355 издата од 
ППУ Зрењанин на име Дураковски Адем, Зрењанин, Зрењанин.  

01/006296/20
Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-001 од 06.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 1540273 издата од 
ППУ Зрењанин на име Кекењ Јожеф, Зрењанин, Зрењанин.  

01/006297/20
Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-711 од 30.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 7997060 издата од 
ППУ Зрењанин на име Исаков Радивој, Меленци, Зрењанин.  

01/006298/20
Решењем ППУ Зрењанин број 03-205-5-709 од 27.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 4989605 издата од 
ППУ Зрењанин на име Девић Стеван, Зрењанин, Зрењанин.  

01/006299/20
Решењем ПУ Панчево ПС Ковачица број 205-1-181/19 

од 23.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
006946181 издата од ПС Ковачица на име Матић Весна, Црепаја, 
Ковачица.  01/006300/20

Решењем ПУ Панчево ПС Ковачица број 205-1-183/19 
од 30.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
009403043 издата од ПС Ковачица на име Ераковић Вукосава, 
Дебељача, Ковачица.  01/006301/20

Решењем ПС Алибунар број 205-73130/19-141 од 
17.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 5090172 
издата од ПС Алибунар на име Спану Ануца, Локве, Алибунар.  

01/006302/20
Решењем ПС Алибунар број 205-75/20-1 од 03.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 906271 издата од ПС 
Алибунар на име Ваљан Маринела, Јаношик, Алибунар.  

01/006303/20
Решењем ПУ Врање број 205-32/20 од 28.01.2020. прогла-

шава се неважећим лична карта број 007583157 издата од ПУ 
Врање на име Илић Наташа, Врање, Врање.  01/006304/20

Решењем ПУ Врање број 205-26/20 од 23.01.2020. прогла-
шава се неважећим лична карта број 010116193 издата од ПУ Вра-
ње на име Пешић Андријана, Кумарево, Врање.  01/006305/20

Решењем ПУ Врање број 205-27/20 од 24.01.2020. прогла-
шава се неважећим лична карта број 007651101 издата од ПУ 
Врање на име Илић Катарина, Врање, Врање.  01/006306/20

Решењем ПУ Врање број 205-29/20 од 27.01.2020. прогла-
шава се неважећим лична карта број 005220130 издата од ПУ 
Врање на име Трајковић Драган, Златокоп, Врање.  01/006307/20

Решењем ПУ Врање број 205-31/20 од 27.01.2020. прогла-
шава се неважећим лична карта број 006271977 издата од ПУ 
Врање на име Анђелковић Марко, Врање, Врање.  01/006308/20

Решењем ПУ Врање број 205-30/20 од 27.01.2020. прогла-
шава се неважећим лична карта број 005673970 издата од ПУ 
Врање на име Денић Иван, Врање, Врање.  01/006309/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-530/19 од 23.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 008363518 издата од ПС 
Младеновац на име Симић Михаило, Младеновац, Младеновац.  

01/006310/20
Решењем ПС Младеновац број 205.2-529/19 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 008114186 издата од 
ПС Младеновац на име Марковић Жељко, Границе, Младеновац.  

01/006311/20
Решењем ПС Младеновац број 205.2-528/19 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009325655 издата од ПС 
Младеновац на име Глођовић Верослава, Границе, Младеновац.  

01/006312/20
Решењем ПС Младеновац број 205.2-527/19 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010579723 издата од ПС 
Младеновац на име Вујичић Анђела, Младеновац, Младеновац.  

01/006313/20
Решењем ПС Младеновац број 205.2-526/19 од 23.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009370995 издата од 
ПС Чукарица на име Бошковић Бошко, Звездара, Београд.  

01/006314/20
Решењем ПС Младеновац број 205.2-522/19 од 21.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007647212 издата од 
ПС Младеновац на име Гојковић Славиша, Младеновац, Младе-
новац.  01/006315/20

Решењем ПС Палилула број 006541290 од 26.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 006541290 издата од ПС 
Палилула на име Симић Алекса, Палилула, Београд.  01/006316/20

Решењем ПС Палилула број 007742387 од 26.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 007742387 издата од ПС 
Палилула на име Голо Душанка, Палилула, Београд.  

01/006317/20
Решењем ПС Палилула број 003603095 од 25.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 003603095 издата од ПС 
Палилула на име Ранковић Аца, Београд, Београд.  01/006318/20

Решењем ПС Палилула број 008586041 од 25.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 008586041 издата од ПС 
Палилула на име Миловановић Златко, Београд, Београд.  

01/006319/20
Решењем ПС Палилула број 010504775 од 25.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 010504775 издата од ПС 
Палилула на име Ранковић Аца, Борча, Борча.  01/006320/20

Решењем ПС Палилула број 009693220 од 26.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 009693220 издата од ПС 
Палилула на име Нашпалић Далибор, Мушутиште, Сува Река.  

01/006321/20
Решењем ПС Палилула број 010133711 од 26.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 010133711 издата од ПС 
Палилула на име Цоли Срђан, Палилула, Београд.  01/006322/20

Решењем ПС Палилула број 004077601 од 09.08.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 004077601 издата од ПС 
Палилула на име Динић Верица, Палилула, Београд.  

01/006323/20
Решењем ПС Палилула број 0010596956 од 26.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 0010596956 издата 
од ПС Палилула на име Кемперле Љиљана, Београд, Београд.  

01/006324/20
Решењем ПС Палилула број 008097043 од 26.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 008097043 издата од ПС 
Стари град на име Чекеревац Љубомир, Палилула, Београд.  

01/006325/20
Решењем ПС Сурчин број 205.2-589 од 26.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 002950388 издата од ПС 
Савски венац на име Ђурић Марко, Земун, Земун.  01/006326/20

Решењем ПС Сурчин број 205.2-591 од 27.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 006036626 издата од ПС 
Земун на име Ђурђевић Милан, Бољевци, Сурчин.  01/006327/20

Решењем ПС Сурчин број 205.2-590 од 27.12.2019. проглаша-
ва се неважећим лична карта број 004374021 издата од ПС Земун на 
име Костадиновић Жељко, Угриновци, Земун.  01/006328/20

Решењем ПС Сурчин број 205.2-592 од 27.12.2019. прогла-
шава се неважећим лична карта број 009903175 издата од ПУ 
Београд на име Рњак Љубица, Сурчин, Сурчин.  01/006329/20

Решењем ПС Сурчин број 205.2-593 од 27.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 005107318 издата од ПС 
Земун на име Мета Ђељана, Сурчин, Сурчин.  01/006330/20

Решењем ПС Сурчин број 205.2-594 од 27.12.2019. прогла-
шава се неважећим лична карта број 009157788 издата од ПС Сур-
чин на име Бабовић Филип, Палилула, Београд.  01/006331/20

Решењем ПС Сурчин број 205.2-600 од 28.12.2019. прогла-
шава се неважећим лична карта број 009986002 издата од ПС Сур-
чин на име Шерифовић Брендон, Земун, Земун.  01/006332/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-542/19 од 28.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 005662255 издата од 
ПС Младеновац на име Миловановић Јовица, Младеновац, Мла-
деновац.  01/006333/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-541/19 од 28.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 010592764 издата од 
ПС Младеновац на име Ђурђевић Предраг, Младеновац, Младе-
новац.  01/006334/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-1/2020 од 03.01.2020. 
проглашава се неважећим лична карта број 010417179 издата од ПС 
Младеновац на име Томић Лазар, Речане, Сува Река.  01/006335/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-543/19 од 30.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 009127366 издата од 
ПС Младеновац на име Јанићијевић Немања, Ковачевић, Младе-
новац.  01/006336/20

Решењем ПС Младеновац број 205.2-3/20 од 06.01.2020. 
проглашава се неважећим лична карта број 005556919 издата од 
ПС Младеновац на име Јанковић Горан, Влашка, Младеновац.  

01/006337/20
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-4 од 04.01.2020. прогла-

шава се неважећим лична карта број 010602761 издата од ПС Ла-
заревац на име Живановић Александра, Лазаревац, Лазаревац.  

01/006338/20
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-5 од 04.01.2020. про-

глашава се неважећим лична карта број 005958153 издата од ПС 
Лазаревац на име Бељић Миленко, Лазаревац, Лазаревац.  

01/006339/20
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-3/20 од 03.01.2020. про-

глашава се неважећим лична карта број 010239634 издата од ПС 
Лазаревац на име Живковић Марија, Лазаревац, Лазаревац.  

01/006340/20
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-2 од 03.01.2020. про-

глашава се неважећим лична карта број 009200050 издата од ПС 
Лазаревац на име ЦВијетић Јелена, Лазаревац, Лазаревац.  

01/006341/20
Решењем ПС Лазаревац број 205.4-1 од 03.01.2020. про-

глашава се неважећим лична карта број 005382294 издата од ПС 
Лазаревац на име Иванковић Слободан, Лазаревац, Лазаревац.  

01/006342/20
Решењем ПС Савски венац број 205.2-1302/2019 од 

27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
003750947 издата од ПС Савски венац на име Николић Мирјана, 
Београд, Београд.  01/006343/20

Решењем ПС Савски венац број 205.2-1303/19 од 
27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
004851584 издата од ПС Савски венац на име Ђурић Чедомир, 
Београд, Београд.  01/006344/20

Решењем ПС Савски венац број 205.2-1301/19 од 
27.12.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
010211107 издата од ПС Савски венац на име Верисављевић 
Милан, Београд, Београд.  01/006345/20

Решењем ПС Савски венац број 205.2-1312/19 од 
31.01.2019. проглашава се неважећим лична карта број 
005254300 издата од ПС Савски венац на име Вуковљак Предраг, 
Београд, Београд.  01/006346/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1908/19 од 30.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 8955194 издата од ПС Чука-
рица на име Кецојевић Татјана, Београд, Београд.  01/006347/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1896/19 од 27.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 008471787 издата од 
ПС Чукарица на име Чоловић Милица, Београд, Београд.  

01/006348/20
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1907/19 од 30.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 005449405 издата од 
ПС Барајево на име Јатаковић Милена, Барајево, Барајево.  

01/006349/20
Решењем ПС Чукарица број 205.2-1909/19 од 31.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 005250670 издата од ПС 
Чукарица на име Јевтић Немања, Београд, Београд.  01/006350/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-1910/19 од 31.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 005534982 издата од 
ПС Чукарица на име Грчић Зорка, Београд, Београд.  

01/006351/20
Решењем ПС Палилула број 007955131 од 27.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 007955131 издата од ПС 
Палилула на име Микулић Тамара, Београд, Београд.  

01/006352/20
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Решењем ПС Палилула број 003443096 од 26.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 003443096 издата од ПС 
Палилула на име Тијанић Милијана Берглнуд, Београд, Београд.  

01/006353/20
Решењем ПС Палилула број 10511669 од 27.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 10511669 издата од ПС 
Палилула на име Миљан Мирко, Београд, Београд.  01/006354/20

Решењем ПС Палилула број 8664638 од 26.12.2019. прогла-
шава се неважећим лична карта број 8664638 издата од ПС Пали-
лула на име Рамадани Емран, Београд, Београд.  01/006355/20

Решењем ПС Палилула број 8235089 од 26.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 8235089 издата од ПС 
Палилула на име Мрдак Горан, Београд, Београд.  01/006356/20

Решењем ПС Палилула број 009991510 од 27.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 009991510 издата од ПС 
Палилула на име Арманда Александар, Београд, Београд.  

01/006357/20
Решењем ПС Палилула број 008751268 од 27.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 008751268 издата од ПС 
Палилула на име Стошић Милан, Београд, Београд.  01/006358/20

Решењем ПС Палилула број 005380506 од 27.12.2019. прогла-
шава се неважећим лична карта број 005380506 издата од ПС Пали-
лула на име Шиљковић Обрен, Београд, Београд.  01/006359/20

Решењем ПС Палилула број 005509427 од 27.12.2019. прогла-
шава се неважећим лична карта број 005509427 издата од ПС Пали-
лула на име Живанић Марија, Београд, Београд.  01/006360/20

Решењем ПС Палилула број 008043167 од 30.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 008043167 издата од ПС 
Палилула на име Живановић Војислав, Београд, Београд.  

01/006361/20
Решењем ПС Палилула број 006517459 од 30.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 006517459 издата од ПС 
Палилула на име Маринковић Јована, Београд, Београд.  

01/006362/20
Решењем ПС Палилула број 004482187 од 27.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 004482187 издата од ПС 
Палилула на име Усеиновић Невруза, Београд, Београд.  

01/006363/20
Решењем ПС Палилула број 9153065 од 27.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 9153065 издата од ПС 
Палилула на име Теофиловић Дамјан, Београд, Београд.  

01/006364/20
Решењем ПС Палилула број 008458529 од 27.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 008458529 издата од ПС 
Палилула на име Јашаревић Кристина, Београд, Београд.  

01/006365/20
Решењем ПС Палилула број 006294892 од 28.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 006294892 издата од ПС 
Палилула на име Стојадиновић Мара, Београд, Београд.  

01/006366/20
Решењем ПС Палилула број 009772308 од 28.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 009772308 издата од ПС 
Палилула на име Шимшић Милорад, Београд, Београд.  

01/006367/20
Решењем ПС Гроцка број 205.2-336/19 од 19.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 003503614 издата од ПС 
Бујановац на име Стошић Сузана, Калуђерица, Гроцка.  

01/006368/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-7/20 од 06.01.2020. про-

глашава се неважећим лична карта број 007349090 издата од ПС 
Барајево на име Тукмановић Љубивоје, Мељак, Барајево.  

01/006369/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-8/20 од 06.01.2020. про-

глашава се неважећим лична карта број 006532196 издата од ПС 
Раковица на име Лазаревић Бојана, Раковица, Београд.  

01/006370/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-5/20 од 03.01.2020. про-

глашава се неважећим лична карта број 006432372 издата од ПС 
Раковица на име Николић Љиљана, Раковица, Београд.  

01/006371/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-2/19 од 03.01.2020. про-

глашава се неважећим лична карта број 009906716 издата од ПС 
Раковица на име Томић Лазар, Раковица, Београд.  01/006372/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-1661/19 од 03.01.2020. 
проглашава се неважећим лична карта број 006535231 издата од 
ПС Раковица на име Зечевић Бранка, Раковица, Београд.  

01/006373/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-1632/19 од 25.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007899554 издата од 
ПС Раковица на име Матијаш Живка, Раковица, Београд.  

01/006374/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-1664/19 од 31.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006673147 издата од 
ПС Раковица на име Јовановић Миливоје, Раковица, Београд.  

01/006375/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-1660/19 од 31.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009686901 издата од 
ПС Чукарица на име Атанацковић Момчило, Баћевац, Барајево.  

01/006376/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-1661/19 од 31.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 008554049 издата од 
ПС Раковица на име Јанићијевић Марина, Звездара, Београд.  

01/006377/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-1662/19 од 31.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007329253 издата од 
ПС Раковица на име Ћаловић Жарко, Стари град, Београд.  

01/006378/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-1663/19 од 31.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006230069 издата од 
ПС Нови Београд на име Лончаревић Ратомир, Раковица, Бео-
град.  01/006379/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-4 од 03.01.2020. прогла-
шава се неважећим лична карта број 008944836 издата од ПС 
Раковица на име Мунћан Драгиња, Чукарица, Београд.  

01/006380/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-1 од 03.01.2020. прогла-

шава се неважећим лична карта број 007723375 издата од ПС 
Барајево на име Благојевић Слободанка, Барајево, Барајево.  

01/006381/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-1665/19 од 03.01.2020. 
проглашава се неважећим лична карта број 007764838 издата од 
ПС Раковица на име Ушљебрка Јован, Раковица, Београд.  

01/006382/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-3/2020 од 03.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 006739641 издата од 
ПС Стари град на име Васиљевић Минкица, Раковица, Београд.  

01/006383/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-6/2020 од 04.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 009852854 издата од 
ПС Раковица на име Дабижљевић Сања, Пећ, Пећ.  01/006384/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-14/2020 од 09.01.2020. 
проглашава се неважећим лична карта број 008921571 издата од 
ПС Раковица на име Филиповић Ђорђе, Раковица, Београд.  

01/006385/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-9/20 од 08.01.2020. про-

глашава се неважећим лична карта број 004697041 издата од ПС 
Раковица на име Миливојевић Вера, Раковица, Београд.  

01/006386/20
Решењем ПС Раковица број 205.2-11/20 од 08.01.2020. прогла-

шава се неважећим лична карта број 005457822 издата од ПС Рако-
вица на име Ђорђевић Оливера, Раковица, Београд.  01/006387/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-7/20 од 08.01.2020. прогла-
шава се неважећим лична карта број 004293523 издата од ПС Рако-
вица на име Ристић Јована, Сремчица, Сремчица.  01/006388/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-13/20 од 08.01.2020. про-
глашава се неважећим лична карта број 002956980 издата од ПС 
Раковица на име Малеш Босиљка, Раковица, Београд.  01/006389/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-10/20 од 08.01.2020. про-
глашава се неважећим лична карта број 005593854 издата од ПС 
Раковица на име Поповић Зора, Раковица, Београд.  01/006390/20

Решењем ПС Раковица број 205.2-12/20 од 08.01.2020. про-
глашава се неважећим лична карта број 005429578 издата од ПС 
Вождовац на име Ђорђевић Марија, Раковица, Београд.  

01/006391/20
Решењем ПС Стари град број 205.2-6/20 од 04.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 005936627 издата од 
ПС Стари град на име Секулић Ана, Стари град, Београд.  

01/006392/20
Решењем ПС Стари град број 205.2-18/20 од 09.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 009061865 издата од 
ПС Савски венац на име Ерак Ана, Стари град, Београд.  

01/006393/20
Решењем ПС Стари град број 205.2-13/20 од 06.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 009876091 издата од 
ПС Стари град на име Думановски Борис, Стари град, Београд.  

01/006394/20
Решењем ПС Стари град број 205.2-14/20 од 06.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 006940940 издата од 
ПС Стари град на име Милешевић Димитрије, Стари град, Бео-
град.  01/006395/20

Решењем ПС Стари град број 205.2-19/20 од 09.01.2020. 
проглашава се неважећим лична карта број 005841882 издата од 
ПС Стари град на име Ђуровић Јелена, Звездара, Београд.  

01/006396/20
Решењем ПС Стари град број 205.2-1223/19 од 31.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 004838685 издата од ПС 
Вождовац на име Илић Ненад, Вождовац, Београд.  01/006397/20

Решењем ПС Стари град број 205.2-830/19 од 16.09.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 004328491 издата од 
ПС Земун на име Николић Сузана, Стари град, Београд.  

01/006398/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1337 од 26.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 008428882 издата од ПС 
Вождовац на име Ђорђевић Даница, Вождовац, Београд.  

01/006399/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1338 од 26.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 009722664 издата од ПС 
Звездара на име Марковић Ивана, Врачар, Београд.  

01/006400/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1340/2019 од 26.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006358470 издата од 
ПС Савски венац на име Шијачки Јован, Раковица, Београд.  

01/006401/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1341/2019 од 26.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007180776 издата од 
ПС Савски венац на име Ризевски Ибрахим, Врачар, Београд.  

01/006402/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1342/2019 од 26.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 004870676 издата од 
ПС Палилула на име Милошевић Винка, Земун, Земун.  

01/006403/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1343/2019 од 26.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006008154 издата од 
ПС Врачар на име Ђорђевић Тамара, Врачар, Београд.  

01/006404/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1344/2019 од 26.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 008309443 издата од 
ПС Нови Београд на име Радевић Барбара, Вождовац, Београд.  

01/006405/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1345/2019 од 27.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006212251 издата од 
ПС Врачар на име Нешић Јован, Врачар, Београд.  01/006406/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1346/2019 од 27.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 008142339 издата од 
ПС Врачар на име Марковић Цвијета, Врачар, Београд.  

01/006407/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1348/2019 од 27.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 003946195 издата од 
ПС Врачар на име Максић Бранислав, Врачар, Београд.  

01/006408/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1347/2019 од 27.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010286883 издата од 
ПС Врачар на име Јовановић Марија, Звездара, Београд.  

01/006409/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1349/2019 од 27.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 004820984 издата од 
ПС Стари град на име Марковић Неда, Звездара, Београд.  

01/006410/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1350/2019 од 27.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 009292648 издата од 
ПС Врачар на име Шобат Тошић Александра, Врачар, Београд.  

01/006411/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1351/2019 од 27.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010264472 издата од 
ПС Врачар на име Цицовић Бранко, Врачар, Београд.  01/006412/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1352/2019 од 27.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 010252729 издата од 
ПС Врачар на име Пупавац Михаило, Звездара, Београд.  

01/006413/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1356/2019 од 27.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006328788 издата од 
ПС Стари град на име Фурунџић Божидар, Стари град, Београд.  

01/006414/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1357/2019 од 27.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006190129 издата од 
ПС Врачар на име Гачић Перо, Врачар, Београд.  01/006415/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1358/2019 од 27.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 002970166 издата 
од ПС Врачар на име Ђурђевић Милетић Љубинка, Врачар, Бео-
град.  01/006416/20

Решењем ПС Врачар број 205.2-1359/2019 од 27.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 005221319 издата од 
ПС Врачар на име Милићевић Душанка, Врачар, Београд.  

01/006417/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1360/2019 од 27.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 008188751 издата од 
ПС Раковица на име Теофиловић Верица, Раковица, Београд.  

01/006418/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1361/2019 од 27.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 007957462 издата од 
ПС Љиг на име Степановић Рада, Палилула, Београд.  

01/006419/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1362/2019 од 27.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010052638 издата од 
ПС Врачар на име Мартиновић Михаило, Врачар, Београд.  

01/006420/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1363/2019 од 30.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 009813286 издата од 
ПУ Београд на име Илић Јеврић Милка, Звездара, Београд.  

01/006421/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1364/2019 од 30.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010422554 издата од 
ПС Вождовац на име Стојиљковић Милан, Звездара, Београд.  

01/006422/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1365/2019 од 30.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 006244304 издата од 
ПС Савски венац на име Јеремић Ања, Савски венац, Београд.  

01/006423/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1366/2019 од 30.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 005757119 издата од 
ПС Врачар на име Шошкић Јованка, Стари град, Београд.  

01/006424/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1367/2019 од 30.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 005932722 издата од 
ПС Врачар на име Говедарица Радојка, Врачар, Београд.  

01/006425/20
Решењем ПС Врачар број 205.2-1368/2019 од 30.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 008933432 издата од 
ПУ Београд на име Новаковић Светлана, Стари град, Београд.  

01/006426/20
Решењем ПС Гроцка број 205.2-146/2019 од 17.12.2019. 

проглашава се неважећим лична карта број 010314202 издата од 
ПС Гроцка на име Љубеновић Зорица, Калуђерица, Гроцка.  

01/006427/20
Решењем ПС Гроцка број 205.2-147/2019 од 17.12.2019. про-

глашава се неважећим лична карта број 004587393 издата од ПС 
Гроцка на име Јевтић Јасинка, Лештане, Гроцка.  01/006428/20

Решењем ПС Гроцка број 205.2-148/2019 од 18.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 004742039 издата од ПС 
Гроцка на име Јанковић Владимир, Ритопек, Гроцка.  01/006429/20

Решењем ПС Гроцка број 205.2-149/2019 од 28.12.2019. про-
глашава се неважећим лична карта број 003142832 издата од ПУ 
Београд на име Топаловић Сунчица, Винча, Гроцка.  01/006430/20

Решењем ПС Гроцка број 205.2-150/2019 од 30.12.2019. 
проглашава се неважећим лична карта број 003769966 издата од 
ПС Раковица на име Јеремић Небојша, Раковица, Београд.  

01/006431/20
Решењем ПС Чукарица број 205.2-24/2020 од 09.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 005864781 издата од 
ПС Чукарица на име Стаменковић Аница, Чукарица, Београд.  

01/006432/20
Решењем ПС Чукарица број 205.2-26/2020 од 09.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 007262542 издата од 
ПС Чукарица на име Радосављевић Тијана, Чукарица, Београд.  

01/006433/20
Решењем ПС Чукарица број 205.2-19/2020 од 08.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 5209005 издата од 
ПС Чукарица на име Јосивљевић Горан, Чукарица, Београд.  

01/006434/20
Решењем ПС Чукарица број 205.2-21/2020 од 08.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 009765049 издата од 
ПС Чукарица на име Пантелић Урош, Чукарица, Београд.  

01/006435/20
Решењем ПС Чукарица број 205.2-27/2020 од 09.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 006753905 издата од ПС 
Чукарица на име Вајовић Савка, Чукарица, Београд.  01/006436/20

Решењем ПС Чукарица број 205.2-23/20 од 09.01.2020. 
проглашава се неважећим лична карта број 007206433 издата од 
ПУ Београд на име Кажић Наталија, Чукарица, Београд.  

01/006437/20
Решењем ПС Чукарица број 205.2-25/20 од 09.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 009932922 издата од 
ПС Чукарица на име Стојановић Милица, Чукарица, Београд.  

01/006438/20
Решењем ПС Чукарица број 205.2-29/20 од 09.01.2020. 

проглашава се неважећим лична карта број 005759279 издата од 
ПС Чукарица на име Јусуповић Динко, Чукарица, Београд.  

01/006439/20
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На основу члана 6. став 1. Закона о заштити становништва од 
заразних болести („Службени гласник РС”, број 15/16) 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 допуни Одлуке о проглашењу болести COVID-19 
изазване вирусом SARS-CoV-2 заразном болешћу

1. У Одлуци о проглашењу болести COVID-19 изазване ви-
русом SARS-CoV-2 заразном болешћу („Службени гласник РС”, 
бр. 23/20, 24/20, 27/20, 28/20, 30/20, 32/20, 35/20 и 37/20), после 
тачке 4а додаје се тачка 4б, која гласи:

„4б На стране држављане који, на основу позива, односно 
одобрења надлежног органа Републике Србије, долазе у Републи-
ку Србију ради пружања хуманитарне помоћи не примењују се 
мере из тач. 4. и 4а ове одлуке.”

2. Ова одлука ступа на снагу даном објављивања у „Службе-
ном гласнику Републике Србије”.

05 број 53-2703/2020
У Београду, 20. марта 2020. године

Влада
Први потпредседник Владе,

Ивица Дачић, с.р.

1165
На основу члана 17. став 5. Уредбе о критеријумима и начи-

ну избора стратешког партнера и стручног надзора над извође-
њем радова на реализацији пројекта изградње инфраструктурног 
коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате –Прељина („Моравски 
Коридорˮ), („Службени гласник РС”, број 55/19) 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 Радне групе за избор стручног 
надзора у циљу реализације пројекта изградње 

инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница 
Појате–Прељина („Моравски коридор”)

1. Образује се Радна група за спровођење поступка избора 
вршиоца стручног надзора у циљу реализације пројекта изград-
ње инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница Појате –
Прељина („Моравски коридор”), (у даљем тексту: Радна група).

2. Задатак Радне групе је спровођење поступка избора врши-
оца стручног надзора на основу начина и критеријума прописаних 
Уредбом о критеријумима и начину избора стратешког партнера и 
стручног надзора над извођењем радова на реализацији пројекта 
изградње инфраструктурног коридора ауто-пута Е-761, деоница 
Појате –Прељина (у даљем тексту: Моравски коридор).

3. У Радну групу именују се:
 – за председника:
проф. др Зорана З. Михајловић, потпредседник Владе и ми-

нистар грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
 – за заменика председника:
 Синиша Мали, министар финансија;
 – за чланове Радне групе:
1) Оливера Станимировић, државни правобранилац, Држав-

но правобранилаштво;
2) Миодраг Поледица, државни секретар у Министарству 

грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;
3) Жељко Радошевић, државни секретар у Министарству по-

љопривреде, шумарства и водопривреде;

4) Александра Дамњановић, државни секретар у Министар-
ству грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

5) Јелена Танасковић, државни секретар у Министарству фи-
нансија;

6) Славица Савичић, државни секретар у Министарству фи-
нансија;

7) Ана Триповић, директор Управе за јавни дуг, Министар-
ство финансија;

8) Саша Стојановић, вршилац дужности помоћника мини-
стра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

9) Јованка Атанацковић, помоћник министра грађевинарства, 
саобраћаја и инфраструктуре;

10) Александра Бенковић, Kабинет потпредседника Владе и 
министра грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

11) Лазар Лекић, Kабинет потпредседника Владе и министра 
грађевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

12) Петар Цигановић, заменик начелника за безбедност, Бе-
збедносно-информативна агенција;

13) Драгана Ратковић, виши саветник у Управи за јавни дуг, 
Министарство финансија;

14) Урош Станимировић, млађи саветник, Министарство гра-
ђевинарства, саобраћаја и инфраструктуре;

15) Зоран Бабић, вршилац дужности директора „Коридори 
Србијеˮ д.о.о. Београд;

16) Ана Секулић, директор Сектора за правне послове, „Ко-
ридори Србијеˮ д.о.о. Београд;

17) Александар Сенић, директор Сектора за управљање из-
градњом и стручни надзор „Коридори Србијеˮ д.о.о. Београд.

4. Стручну и административно-техничку потпору Радној 
групи пружа Министарство грађевинарства, саобраћаја и инфра-
структуре.

5. Ова одлука ступа на снагу наредног дана од објављивања у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

05 број 02-2215/2020-1
У Београду,  19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1166
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 
и 95/18), а у вези са чланом 25. став 3. Закона о државној управи 
(„Службени гласник РС”, бр. 79/05, 101/07, 95/10, 99/14, 30/18  – 
др. закон и 47/18) 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), на седници 
одржаној 19. марта 2020. године, поступајући по пресуди Управ-
ног суда 1 У 8651/18 од 22. јануара 2020. године, а у правној ства-
ри престанка рада на положају помоћника министра финансија, на 
предлог министра финансија,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о престанку рада на положају помоћника министра 
финансија  

I
Душану Брајковићу престаје рад на положају помоћника ми-

нистра финансија  – Сектор за управљање средствима Европске 
уније, због разрешења с положаја  – са 19. априлом 2018. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-2430/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
рударства и енергетике

I
Поставља се проф. др Милош Бањац за вршиоца дужности 

помоћника министра рударства и енергетике  – Сектор за енергет-
ску ефикасност и обновљиве изворе енергије од 23. марта 2020. 
године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-2527/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1168
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
просвете, науке и технолошког развоја

I
Поставља се проф. др Виктор Недовић за вршиоца дужно-

сти помоћника министра просвете, науке и технолошког развоја 
 – Сектор за међународну сарадњу и европске интеграције од 24. 
марта 2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-2528/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1169
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за европске интеграције

I
Поставља се Бранко Будимир за вршиоца дужности помоћ-

ника министра за европске интеграције  – Сектор за планирање, 
програмирање, праћење и извештавање о средствима ЕУ и развој-
ној помоћи од 8. марта 2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-2623/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1170
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за европске интеграције

I
Поставља се Тамара Делић за вршиоца дужности помоћни-

ка министра за европске интеграције  – Сектор за комуникације и 
обуку и припрему српске верзије правних тековина Европске уни-
је од 8. марта 2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-2621/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1171
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
за европске интеграције

I
Поставља се Михајило Дашић за вршиоца дужности по-

моћника министра за европске интеграције  – Сектор за програме 
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прекограничне и транснационалне сарадње и сарадњу са органима 
и организацијама на локалном и регионалном нивоу ради ефика-
снијег коришћења фондова од 8. марта 2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-2620/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1172
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
културе и информисања

I
Поставља се Жељко Ковачевић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра културе и информисања  – Сектор за економско-фи-
нансијске послове од 22. марта 2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-2119/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1173
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
културе и информисања

I
Поставља се Славица Трифуновић за вршиоца дужности по-

моћника министра културе и информисања  – Сектор за информи-
сање и медије од 22. марта 2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-2118/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1174
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности секретара 
Министарства омладине и спорта

I
Поставља се Славка Лакићевић за вршиоца дужности секре-

тара Министарства омладине и спорта од 22. марта 2020. године, 
на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-2648/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1175
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности директора Управе 
царина у Министарству финансија

I
Поставља се Милош Томић за вршиоца дужности директора 

Управе царина у Министарству финансија од 23. марта 2020. годи-
не, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-2438/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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1176
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности директора 
Дирекције за националне референтне лабораторије 

у Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде

I
Поставља се др Ненад Доловац за вршиоца дужности дирек-

тора Дирекције за националне референтне лабораторије у Мини-
старству пољопривреде, шумарства и водопривреде од 22. марта 
2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-1942/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1177
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе царина у Министарству финансија

I
Поставља се Смиљана Ковачевић за вршиоца дужности по-

моћника директора Управе царина  – Сектор за царинске поступке 
у Министарству финансија од 24. марта 2020. године, на три ме-
сеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-2437/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1178
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Управе царина у Министарству финансија

I
Поставља се др Софија Радуловић за вршиоца дужности по-

моћника директора Управе царина  – Сектор за финансијске, ин-
вестиционе и правне послове у Министарству финансија од 23. 
марта 2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-2440/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1179
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Дирекције за мере и драгоцене метале у Министарству 

привреде

I
Поставља се Предраг Ђурић за вршиоца дужности помоћни-

ка директора Дирекције за мере и драгоцене метале  – Сектор за 
контролу и надзор у Министарству привреде од 25. марта 2020. 
године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-2652/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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1180

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

Влада доноси

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 Душан Пуртић за вршиоца дужности помоћ-

ника директора Управе за аграрна плаћања  – Сектор за информа-
ционе технологије у Министарству пољопривреде, шумарства и 
водопривреде од 26. марта 2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србијеˮ.

24 број 119-1941/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1181
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 
и 95/18), а у вези са чланом 36. 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),

Влада доноси 

Р Е Ш Е Њ Е

о престанку рада на положају заменика директора 
Републичке агенције за мирно решавање радних 

спорова

I
Др Ивици Лазовићу престаје рад на положају заменика ди-

ректора Републичке агенције за мирно решавање радних споро-
ва, протеком времена на које је постављен на положај  – 26. марта 
2020. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-1485/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1182
На основу члана 33, члана 34. став 1. и члана 67. Закона о др-

жавним службеницима („Службени гласник РСˮ, бр. 79/05, 81/05 
 – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – исправка, 116/08, 
104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 36. 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),

Влада доноси 
Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу на положај заменика директора 
Републичке агенције за мирно решавање радних спорова

I
Др Ивица Лазовић поново се поставља на положај заменика 

директора Републичке агенције за мирно решавање радних споро-
ва, од 27. марта 2020. године, на пет година.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-1486/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1183
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Републичке дирекције за имовину Републике Србије

I
Поставља се Драгана Гођевац Обрадовић за вршиоца дужно-

сти помоћника директора Републичке дирекције за имовину Репу-
блике Србије  – Сектор за евиденцију и послове уписа јавне сво-
јине Републике Србије од 22. марта 2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-2186/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1184
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 и 95/18) 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 разрешењу вршиоца дужности помоћника директора 
Републичког геодетског завода

I
Разрешава се Соња Ракић дужности вршиоца дужности по-

моћника директора Републичког геодетског завода  – Сектор за 
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катастар непокретности са 23. мартом 2020. године, због преласка 
на другу дужност.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-2640/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1185
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 и 95/18) 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 разрешењу вршиоца дужности помоћника директора 
Републичког геодетског завода

I
Разрешава се Дејан Ђорђевић дужности вршиоца дужности 

помоћника директора Републичког геодетског завода  – Сектор за 
стратешки развој са 23. мартом 2020. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-2639/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1186
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Републичког геодетског завода

I
Поставља се Соња Ракић за вршиоца дужности помоћника 

директора Републичког геодетског завода  – Сектор за стратешки 
развој од 24. марта 2020. године, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-2641/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1187
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Републичког геодетског завода

I
Поставља се Огњенка Илић за вршиоца дужности помоћника 

директора Републичког геодетског завода  – Сектор за катастар не-
покретности од 24. марта 2020. године, на шест месеци.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-2642/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1188
На основу члана 3. став 1. Уредбе о оснивању Канцеларије 

за управљање јавним улагањима („Службени гласник РС”, број 
95/15), члана 67а Закона о државним службеницима („Службени 
гласник РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 
67/07  – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 43. 
став 2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности директора 
Канцеларије за управљање јавним улагањима

I
Поставља се Марко Благојевић за вршиоца дужности дирек-

тора Канцеларије за управљање јавним улагањима од 26. марта 
2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-2659/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.
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На основу члана 4. став 1. Уредбе о Канцеларији за Косово 
и Метохију („Службени гласник РС”, бр. 75/12, 123/12 и 100/13), 
члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07 
 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 43. став 
2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности заменика директора 
Канцеларије за Косово и Метохију

I
Поставља се Миљан Ранђеловић за вршиоца дужности заме-

ника директора Канцеларије за Косово и Метохију од 14. марта 
2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-2525/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1190
На основу члана 5. став 1. Уредбе о Канцеларији за Косово 

и Метохију („Службени гласник РС”, бр. 75/12, 123/12 и 100/13), 
члана 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник 
РС”, бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07 
 – исправка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 43. став 
2. Закона о Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – 
исправка, 101/07, 65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 
и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 
Канцеларије за Косово и Метохију

I
Поставља се др Петар Петковић за вршиоца дужности по-

моћника директора Канцеларије за Косово и Метохију  – Сектор за 
правну заштиту, подршку локалној самоуправи и имовинско-прав-
не послове на Косову и Метохији од 17. марта 2020. године, на три 
месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-2526/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1191
На основу члана 5. став 1. Уредбе о Канцеларији за Косово и 

Метохију („Службени гласник РС”, бр. 75/12, 123/12 и 100/13), чла-
на 67а Закона о државним службеницима („Службени гласник РС”, 
бр. 79/05, 81/05  – исправка, 83/05  – исправка, 64/07, 67/07  – исправ-
ка, 116/08, 104/09, 99/14, 94/17 и 95/18) и члана 43. став 2. Закона о 
Влади („Службени гласник РС”, бр. 55/05, 71/05  – исправка, 101/07, 
65/08, 16/11, 68/12  – УС, 72/12, 7/14  – УС, 44/14 и 30/18  – др. закон),

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е
о постављењу вршиоца дужности помоћника директора 

Канцеларије за Косово и Метохију

I
Поставља се Борислав Тајић за вршиоца дужности помоћни-

ка директора Канцеларије за Косово и Метохију  – Сектор за пла-
нирање и реализацију инфраструктурних пројеката од 23. марта 
2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-2523/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1192
На основу члана 40. 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) 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 начелника Пећког управног округа са 

седиштем у Пећи

I
Поставља се Мило Стевановић за начелника Пећког управ-

ног округа са седиштем у Пећи.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-2564/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1193
На основу члана 48. 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 председника и чланова Управног одбора 

Дома ученика средњих школа у Врању

I
У Управни одбор Дома ученика средњих школа у Врању име-

нују се:
1) за председника:
 – Ненад Тасић, дипл. економиста из Врања;   
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2) за чланове:
– представници оснивача:
(1) Владо Вуковић, адвокат из Врања, 
(2) Сретен Јовић, дипл. економиста из Врања;
 – представници родитеља ученика:
(1) Драган Младеновић, 
(2) Дејан Симоновић;
– представници запослених у установи:
(1) Светислав Аритоновић, шеф рачуноводства у Дому уче-

ника,
(2) Јаворка Пешић, кувар у Дому ученика.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србијеˮ.
24 број 119-2533/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1194
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 73/18, 67/19 
и 6/20  – др. закон) 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 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 Вера Рајовић,
2. Светлана Стефановић,
3. мр Душанка Лукић,
4. Срђан Кисић.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.
24 број 119-2643/2020 

У Београду, 19. марта 2020. године
Влада

Председник,
Ана Брнабић, с.р.

1195
На основу члана 62. став 7. Закона о високом образовању 

(„Службени гласник РС”, бр. 88/17, 27/18  – др. закон, 73/18, 67/19 
и 6/20  – др. закон) 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 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 Ненад Путник,
2) доц. др Драгана Чворовић,

3) Радослав Вујовић, дипл. правник,
4) др Жељко Нинчић,
5) Томаш Зековић, дипл. правник, 
6) проф. др Елизабета Ристановић,
7) Сенка Тишма, дипл. инжењер за развој машинске струке,
8) Рајка Тодоровић Пушица, дипл. педагог.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-2644/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1196
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 и 95/18) 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 постављењу вршиоца дужности помоћника министра 
просвете, науке и технолошког развоја

I
Поставља се др Милан Пашић за вршиоца дужности помоћ-

ника министра просвете, науке и технолошког развоја  – Сектор 
за предшколско и основно образовање и васпитање од 24. марта 
2020. године, на три месеца.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

24 број 119-2532/2020 
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1197
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 за подземну експлоатацију угља Ресавица за 

2020. годину

I
Даје се сагласност на Програм пословања Јавног предузећа 

за подземну експлоатацију угља Ресавица за 2020. годину, који је 
донео Надзорни одбор Јавног предузећа за подземну експлоатаци-
ју угља Ресавица, на седници од 13. децембра 2019. године.
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II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 
Србије”.

05 број 023-2553/2020
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1198
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 Програм рада Агенције  
за квалификације за 2020. годину

I
Даје се сагласност на Програм рада Агенције за квалифи-

кације за 2020. годину, који је донео Управни одбор Агенције за 
квалификације на седницама од 27. децембра 2019. године и 28. 
фебруара 2020. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 021-2361/2020
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1199
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 Финансијски план Агенције  
за квалификације за 2020. годину

I
Даје се сагласност на Финансијски план Агенције за квали-

фикације за 2020. годину, који је донео Управни одбор Агенције за 
квалификације, на седници од 27. децембра 2019. године.

II
Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике 

Србије”.

05 број 400-2359/2020
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1200
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 и 72/19) 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 употреби средстава тeкуће буџетске резерве

1. Из средстава утврђених Законом о буџету Републике Срби-
је за 2020. годину („Службени гласник РС”, број 84/19), у оквиру 
Раздела 16  – Mинистарство финансија, Програм 2402  – Интер-
венцијска средства, Функција 160  – Опште јавне услуге некласи-
фиковане на другом месту, Програмска активност 0001  – Текућа 
буџетска резерва, апропријација економска класификација 499 
 – Средства резерве, одобравају се Министарству просвете, науке 
и технолошког развоја  – Основном образовању, средства у укуп-
ном износу од 1.000 динара за отварање апропријације економске 
класификације 423  – Услуге по уговору, у оквиру Програма 2003 
 – Основно образовање, Пројекат 4005  – Подршка раду ученичких 
задруга у основном образовању.

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 26  – Министарство просве-
те, науке и технолошког развоја, Глава 26.1  – Основно образовање, 
Програм 2003  – Основно образовање, Функција 910  – Предшкол-
ско и основно образовање, Пројекат 4005  – Подршка раду ученич-
ких задруга у основном образовању, апропријација економска кла-
сификација 423  – Услуге по уговору.

3. О реализацији овог решења стараће се Министарство фи-
нансија. 

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

05 број 401-2636/2020
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

1201
На основу члана 5. став 1, члана 20. став 1. и члана 70. став 

2. Закона о експропријацији („Службени гласник РС”, бр. 53/95, 
23/01  – СУС, 20/09, 55/13  – УС и 106/16  – аутентично тумачење) и 
члана 136. Закона о општем управном поступку („Службени гла-
сник РС”, бр. 18/16 и 95/18  – аутентично тумачење), по предлогу 
Дирекције за грађевинско земљиште и изградњу Београда ЈП, Бео-
град, Његошева 84,

Влада доноси

Р Е Ш Е Њ Е

I. Утврђује се јавни интерес за експропријацију, односно ад-
министративни пренос непокретности  – земљишта и објеката на 
земљишту који по закону могу бити предмет експропријације, од-
носно административног преноса непокретности, у циљу изград-
ње планиране трасе електровода 110 kV са постављањем стубова 
дуж дела планиране трасе и непотпуну експропријацију непокрет-
ности установљењем права службености прелаза електровода 110 
kV, сагласно Плану детаљне регулације за изградњу водова 110 kV 
ради прикључења постројења за управљање отпадом у Винчи на 
мрежу, градске општине Палилула, Звездара и Гроцка („Службени 
лист града Београдаˮ, број 75/19), на непокретностима у КО Ми-
ријево, КО Сланци, КО Мали Мокри Луг и КО Винча, територија 
града Београда.
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II. Град Београд одређује се за корисника експропријације, односно административног преноса непокретности и непотпуне експро-
пријације непокретности, из тачке I. овог решења.

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

05 број 465-2597/2020
У Београду, 19. марта 2020. године

Влада
Председник,

Ана Брнабић, с.р.

М И Н И С ТА Р С Т ВА
1202

На основу члана 18. став 6. Закона о подстицајима у пољопривреди 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 начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева 
за остваривање тих подстицаја

Члан 1.
У Правилнику о начину остваривања права на основне подстицаје у биљној производњи и обрасцу захтева за остваривање тих под-

стицаја („Службени гласник РС”, бр. 29/13, 9/16 и 44/18  – др. закон), у члану 3. став 2. реч: „правилникаˮ замењује се речју: „прописаˮ.

Члан 2.
Изузетно у 2020. години, захтев за остваривање права на основне подстицаје подноси се Министарству пољопривреде, шумарства и 

водопривреде, на имејл адресу: uap.kabinet@minpolj.gov.rs достављањем следећих података о подносиоцу захтева:
1) име и презиме;
2) матични број;
3) број пољопривредног газдинства (БПГ).
Корисници који су остварили право на подстицаје у 2019. години, а до дана ступања на снагу овог правилника нису поднели захтев, 

право на основне подстицаје остварују тако што им се средства директно уплаћују на наменски рачун пољопривредног газдинства код 
пословне банке.

Члан 3.
Овај правилник ступа на снагу наредног дана од дана објављивања у „Службеном гласнику Републике Србијеˮ.

Број 110-00-31/2013-09
У Београду, 18. марта 2020. године 

Министар,
Бранислав Недимовић, с.р.

ДРУГИ ДРЖАВНИ ОРГАНИ  
И ДРЖАВНЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ

1203
На основу члана 34. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), члана 73. став 3. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 4. Одлуке о раду 
Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности („Службени гласник РС”, број 46/13), доносим

Р Е Ш Е Њ Е

о настављању рада на положају генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног значаја и 
заштиту података о личности

I
Маринко Радић, генерални секретар Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, наста-

вља рад на положају генералног секретара Службе Повереника, почев од 16. марта 2020. године, до истека мандата, на који је постављен 
на пет година 15. марта 2018. године, због доношења новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Слу-
жби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности. 
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II

Ово решење објавити у „Службеном гласнику Републике Србије”.

Број 112-01-16/1/2020-04
У Београду, 16. марта 2020. године

Повереник за информације од јавног значаја  
и заштиту података о личности

Повереник,
Милан Мариновић, с.р.

1204
На основу члана 34. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), члана 73. став 3. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 4. Одлуке о раду 
Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности („Службени гласник РС”, број 46/13), доносим

Р Е Ш Е Њ Е

о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности 

I
Лела Рудић вршилац дужности помоћника генералног секретарa Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 

података о личности, Сектор за хармонизацију, наставља рад као вршилац дужности помоћника генералног секретара Службе Повере-
ника  – Сектор за хармонизацију, почев од 16. марта 2020. године, до истека мандата на који је постављена на шест месеци 25. фебруара 
2020. године, због доношења новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Повереника за ин-
формације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

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

Број 112-01-16/2/2020-04
У Београду, 16. марта 2020. године

Повереник за информације од јавног значаја  
и заштиту података о личности

Повереник,
Милан Мариновић, с.р.

1205
На основу члана 34. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), члана 73. став 3. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 4. Одлуке о раду 
Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности („Службени гласник РС”, број 46/13), доносим

Р Е Ш Е Њ Е

о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности 

I
Славољупка Павловић, помоћница генералног секретара  – Сектор за жалбе и извршења  – приступ информацијама у Служби По-

вереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности, наставља рад на положају помоћнице генералног секретара 
Службе Повереника  – Сектор за жалбе и извршења  – приступ информацијама, почев од 16. марта 2020. године, до истека мандата, на 
који је постављена на пет година 5. децембра 2018. године, до истека мандата, због доношења новог Правилника о унутрашњем уређењу 
и систематизацији радних места у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

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

Број 112-01-16/3/2020-04
У Београду, 16. марта 2020. године

Повереник за информације од јавног значаја  
и заштиту података о личности

Повереник,
Милан Мариновић, с.р.
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1206
На основу члана 34. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), члана 73. став 3. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 4. Одлуке о раду 
Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности („Службени гласник РС”, број 46/13), доносим

Р Е Ш Е Њ Е

о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности 

I
Наталија Ћетковић, помоћница генералног секретара Сектор за жалбе и притужбе  – заштита података, у Служби Повереника за 

информације од јавног значаја и заштиту података о личности, наставља рад на положају  помоћнице генералног секретара Службе По-
вереника  – Сектор за заштиту права лица и пренос података  – заштита података, почев од 16. марта 2020. године, на који је постављена 3. 
септембра 2016. године, на пет година, до истека мандата, због доношења новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији 
радних места у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности.

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

Број 112-01-16/4/2020-04
У Београду, 16. марта 2020. године

Повереник за информације од јавног значаја  
и заштиту података о личности

Повереник,
Милан Мариновић, с.р.

1207
На основу члана 34. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), члана 73. став 3. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 4. Одлуке о раду 
Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности („Службени гласник РС”, број 46/13), доносим

Р Е Ш Е Њ Е

о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности 

I
Радоје Гвозденовић, помоћник генералног секретара  – Сектор за информационе технологије у Служби Повереника за информације 

од јавног значаја и заштиту података о личности, наставља рад на положају помоћника генералног секретара Службе Повереника  – Сек-
тор за информационе технологије, почев од 16. марта 2020. године, до истека мандата, на који је постављен на пет година 15. новембра 
2014. године, због доношења новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Повереника за ин-
формације од јавног значаја и заштиту података о личности. 

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

Број 112-01-16/5/2020-04
У Београду, 16. марта 2020. године

Повереник за информације од јавног значаја  
и заштиту података о личности

Повереник,
Милан Мариновић, с.р.

1208
На основу члана 34. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), члана 73. став 3. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 4. Одлуке о раду 
Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности („Службени гласник РС”, број 46/13), доносим

Р Е Ш Е Њ Е

о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности 

I
Златко Петровић, помоћник генералног секретара  – Сектор за надзор у Служби Повереника за информације од јавног значаја и 

заштиту података о личности, наставља рад на положају  помоћника генералног секретара Службе Повереника  – Сектор за надзор, 
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почев од 16. марта 2020. године, до истека мандата, на који је постављен на пет година 15. октобара 2015. године, због доношења новог 
Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Повереника за информације од јавног значаја и заштиту 
података о личности. 

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

Број 112-01-16/6/2020-04
У Београду, 16. марта 2020. године

Повереник за информације од јавног значаја  
и заштиту података о личности

Повереник,
Милан Мариновић, с.р.

1209
На основу члана 34. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), члана 73. став 3. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 4. Одлуке о раду 
Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности („Службени гласник РС”, број 46/13), доносим

Р Е Ш Е Њ Е

о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности

I
Рада Ковачевић, помоћница генералног секретара  – Сектор за заједничке послове у Служби Повереника за информације од јавног 

значаја и заштиту података о личности, наставља рад на положају  помоћнице генералног секретара Службе Повереника  – Сектор за 
заједничке послове, почев од 16. марта 2020. године, до истека мандата, на који је постављена на пет година 21. децембра 2015. године, 
због доношења новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Повереника за информације од 
јавног значаја и заштиту података о личности. 

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

Број 112-01-16/7/2020-04
У Београду, 16. марта 2020. године

Повереник за информације од јавног значаја  
и заштиту података о личности

Повереник,
Милан Мариновић, с.р.

1210
На основу члана 34. Закона о слободном приступу информацијама од јавног значаја („Службени гласник РС”, бр. 120/04, 54/07, 

104/09 и 36/10), члана 73. став 3. Закона о заштити података о личности („Службени гласник РС”, број 87/18), члана 4. Одлуке о раду 
Службе Повереника за информације од јавног значаја и заштиту података о личности („Службени гласник РС”, број 46/13), доносим

Р Е Ш Е Њ Е

о настављању рада на положају помоћника генералног секретара у Служби Повереника за информације од јавног 
значаја и заштиту података о личности 

I
Александар Ресановић, помоћник генералног секретара  – Сектор за сарадњу и извештавање у Службе Повереника за информације 

од јавног значаја и заштиту података о личности, наставља рад на положају помоћника генералног секретара Службе Повереника  – Сек-
тор за сарадњу и извештавање, почев од 16. марта 2020. године, до истека мандата, на који је постављен на пет година 18. децембра 2018. 
године, због доношења новог Правилника о унутрашњем уређењу и систематизацији радних места у Служби Повереника за информаци-
је од јавног значаја и заштиту података о личности. 

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

Број 112-01-16/8/2020-04
У Београду, 16. марта 2020. године

Повереник за информације од јавног значаја  
и заштиту података о личности

Повереник,
Милан Мариновић, с.р.
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ДРУГЕ ОРГАНИЗАЦИЈЕ
1211

На основу члана 19. Закона о коморама здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 99/10 и 70/17  – одлука УС), чла-
на 35. Статута („Службени гласник РС”, бр. 106/06, 118/08, 5/10, 113/13 и 9/20),

Скупштина Фармацеутске коморе Србије на седници одржаној 26. фебруара 2020. године већином гласова, донела је 

ОД Л У К У

о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије

I
Доноси се Одлука о усклађивању Одлуке о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије са Статутом Фармацеутске 

коморе Србије („Службени гласник РС”, број 9/20), и то на тај начин што је измењен рок за плаћање чланарине, исти је продужен до 31. 
децембра текуће године.

II
У Одлуци о висини чланарине за чланове Фармацеутске коморе Србије, у члану 4. став 2. речи: „до 30. јуна” потребно је изменити 

тако да гласе „до 31. децембра”.

III
По добијању сагласности министарства надлежног за послове здравља, ова одлука биће објављена у „Службеном гласнику Репу-

блике Србије” и ступа на снагу осмог дана од дана објављивања.

У Београду, 26. фебруара 2020. године
Скупштина Фармацеутске коморе Србије

Председник,
Славица Милутиновић, с.р.

1212
На основу члана 7. став 1. тач. 8. и 9. Закона о Коморама („Службени гласник РС”, бр. 107/05, 99/10 и 70/17  – Одлука УС),
Скупштина Коморе биохемичара Србије на својој IV. редовној седници одржаној 28. фебруара 2020. године, донела је

ОД Л У К У

о висини чланарине и надокнада за 2020. годину

I
− Износ чланарине у Комори биохемичара Србије за 2020. годину је 10.000,00 динара, која се може платити у целости, у два једнака 

дела по 5.000,00 динара (I део најкасније до 1. априла 2020. год. и II део до 1. октобра 2020. год.) или у једнаким месечним ануитетима 
одбијањем  – административном забраном од личног дохотка у износу од 833,33 динара;

− Износ чланарине за добровољне чланове Коморе биохемичара Србије за 2020. годину је 5.000,00 динара, која се може платити у 
целости или у два једнака дела;

− Износ уписнине у Именик Коморе је 3.000,00 динара; (плаћа се само једном при упису у Комору);
− Износ за издавање Лиценце је 5.000,00 динара; (плаћа се приликом издавања лиценце једном у току једног лиценцног периода од 

седам година);
− Износ за издавање извода из Именика је 1.000,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година);
− Износ за издавање потврда је 200,00 динара; (плаћа се једном у току једног лиценцног периода од седам година);
− Износ надокнаде за поступак спровођења лиценцног испита је 30.000,00 динара; (у складу са Правилником о ближим условима за 

издавање, обнављање или одузимање лиценце члановима комора здравствених радника („Службени гласник РС”, бр. 119/07, 23/09, 40/10 
и 102/15) члан Коморе који није испунио услове за обнављање лиценце у оквиру КМЕ, а бави се здравственом делатношћу у обавези је 
да полаже лиценцни испит).

II
Одлука ступа на снагу осмог дана након објављивања у „Службеном гласнику Републике Србије”, а објављује се након добијања 

сагласности од стране Министарства здравља РС.
Одлука се објављује и на интернет страници Коморе биохемичара Србије.

Број 142
У Београду, 28. фебруара 2020. године

Председник Скупштине
Коморе биохемичара Србије,

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

ПРВИ СВЕТСКИ РАТ
У СРПСКОЈ КЊИЖЕВНОСТИ

Романи, приповетке, поезија,
драма, сећања, сведочанства...
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Контакт за поручивање:

ПРАВНА БИБЛИОТЕКА
СЛУЖБЕНОГ ГЛАСНИКА НОВО!

ЗАКОН О ЈАВНИМ НАБАВКАМА

ЗАКОН О ИЗВРШЕЊУ  
И ОБЕЗБЕЂЕЊУ

ПРЕДГОВОР И СТВАРНИ 
РЕГИСТАР ГОРДАНА СТАНКОВИЋ

У примени од 1. јула 2020.  
са ЗАКОНОМ О ЈАВНИМ 
НАБАВКАМА у примени до  
1. јула 2020. 

Ово издање садржи Закон о 
јавним набавкама објављен у 
„Службеном гласнику РС“,  
број 91 од 24. децембра 2019.

Са одабраним подзаконским актима 
Према стању Закона о извршењу и обезбеђењу  
и законодавства од 1. јануара 2020. године

С обзиром на то да се до почетка примене овог закона на поступке 
јавних набавки примењује претходни закон, ово издање садржи и пре-
чишћени текст Закона о јавним набавкама („Службени гласник РС“, број 
68/15), који је ступио на снагу 12. августа 2015. године, а примењује се од 
1. јануара 2016. до 1. јула 2020.

ЦЕНА:  

880,00 
РСД

ЦЕНА:  

550,00 
РСД
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