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РЕГУЛАТОРНА АГЕНЦИЈА ЗА ЕЛЕКТРОН-

СКЕ КОМУНИКАЦИЈЕ И ПОШТАНСКЕ УСЛУГЕ, 
Управни одбор, на основу члана 19. Закона о електрон-
ским комуникацијама („Службени гласник РС”, бр. 44/10, 
60/13 – УС, 62/14), члана 16. тачка 11) Статута Регулаторне 
агенције за електронске комуникације и поштанске услуге 
(„Службени гласник РС”, број 125/14) и Одлукe Управног 
одбора Регулаторне агенције за електронске комуникације 
и поштанске услуге број 1-03-021-58/15-3 oд 5. јуна 2015. 
године, расписује јавни конкурс 

– за избор директора Регулаторне агенције за елек-
тронске комуникације и поштанске услуге.

I Услови које кандидат мора да испуњава за избор:
1) високо академско образовање из области значај-

них за рад Агенције, а нарочито из области електрон-
ских комуникација, економије и права, са оствареним 
значајним и признатим радовима или праксом у обла-
сти електронских комуникација, односно поштанских 
услуга и угледом у стручној јавности;

2) најмање пет година радног искуства у једној 
или више области из делокруга Агенције.

II Садржина пријаве
Пријава на конкурс садржи:
– име и презиме кандидата,
– датум и место рођења,
– адресу становања и контакт телефон,
– податке о образовању,
– податке о дужини и врсти радног искуства са 

кратким описом послова на којима је кандидат радио 
до подношења пријаве на конкурс и одговорностима на 
тим пословима,

– списак научних и стручних радова,
– податке о стручном усавршавању и
– податке о посебним областима знања.
III Докази који се прилажу уз пријаву на јавни кон-

курс
Уз пријаву на конкурс кандидати подносе:
а) уверење о држављанству,
б) извод из матичне књиге рођених,
в) диплому о стручној спреми или уверење о сте-

пену стручне спреме (оригинал или оверена фотоко-
пија),

г) доказе о радном искуству – исправе којима се 
доказује дужина и врста радног искуства у струци (ове-
рена фотокопија радне књижице од стране послодавца 
односно надлежног органа и потврде, решења, уговори 
или други акти у оригиналу или овереној фотокопији 
из којих се види на којим пословима и са којом струч-
ном спремом је стечено радно искуство),

д) доказе о стручном усавршавању,
ђ) доказ да кандидат није под истрагом, да се про-

тив њега не води кривични поступак, односно да про-
тив њега није подигнута оптужница.

За документа наведена под а) и ђ) датуми изда-
вања не смеју бити старији од шест месеци у односу 
на датум објављивања овог конкурса у „Службеном 
гласнику Републике Србије”.

IV Рок за подношење пријаве
Пријава на конкурс се подноси Регулаторној аген-

цији за електронске комуникације и поштанске услу-
ге у року од 30 дана од дана објављивања конкурса у 
„Службеном гласнику Републике Србије”.

V Начин подношења пријаве
Пријава и докази који се прилажу уз пријаву се 

подносе у писаном облику препорученом пошиљком 
или лично на адресу: Регулаторна агенција за електрон-
ске комуникације и поштанске услуге, Вишњићева 8, 
11102 Београд 3, са назнаком: „За конкурс – избор ди-
ректора Регулаторне агенције за електронске комуника-
ције и поштанске услуге.

VI Подаци о изборном поступку и року за оба-
вештавање кандидата о отпочињању изборног поступка

Управни одбор најкасније у року од 30 дана од 
дана истека рока из става IV овог јавног конкурса 
саставља списак кандидата који испуњавају услове за 
избор.

Управни одбор бира директора са списка кандида-
та који испуњавају услове за избор.

Обавештење о отпочињању изборног поступка 
Управни одбор доставља свим кандидатима који су се 
пријавили на јавни конкурс у року од 5 дана од дана 
састављања списка кандидата који испуњавају услове 
за избор.

Управни одбор доноси решење о избору дирек-
тора најкасније у року од 45 дана од дана отпочињања 
изборног поступка. 

Решење о избору директора Управни одбор дос-
тавља свим кандидатима који су се пријавили на јавни 
конкурс.

Ако ниједан кандидат не испуњава услове конкур-
са, поступак за избор директора се понавља.

VII Подаци о лицу које даје обавештења о јавном 
конкурсу

Др Дејан Шупут, дипл. правник, руководилац 
Службе за опште послове

Регулаторна агенција за електронске комуникације 
и поштанске услуге

Број телефона: 011/ 2026-909
Е-mail: dejan.suput@ratel.rs
VIII Напомена
Пријаве уз које нису приложени сви тражени до-

кази у оригиналу или овереној фотокопији, као и не-
потпуне и неблаговремене пријаве неће се разматрати. 

Овај оглас објављује се у „Службеном гласнику 
Републике Србије” и без одлагања на интернет страни-
ци Агенције www.ratel.rs. E-1139

УЧИ ТЕЉ СКИ ФА КУЛ ТЕТ У БЕ О ГРА ДУ, Кра-
љи це На та ли је 43, в. д. де ка на, рас пи су је кон курс за 
сти ца ње зва ња и за сни ва ње рад ног од но са за: 

1. јед ног на став ни ка у зва њу до цен та за уже на уч-
ну област Обра зов на тех но ло ги ја, за рад у Но вом Па-
за ру.

Усло ви: Ма те ма тич ки фа кул тет – од го ва ра ју ћа 
гру па, ФОН, Фа кул тет тех нич ког усме ре ња, Учи тељ-
ски фа кул тет; на уч но зва ње – док тор на у ка.

Уз при ја ву на кон курс кан ди да ти под но се би о гра-
фи ју, ди пло му о за вр ше ном фа кул те ту, до каз о сте че-
ном ака дем ском и/или на уч ном зва њу, спи сак об ја вље-
них ра до ва и са ме ра до ве. 

При ја ве се под но се  Се кре та ри ја ту Фа кул те та у ро-
ку од 15 да на од да на об ја вљи ва ња кон кур са. 

Не пот пу не и не бла го вре ме не при ја ве не ће се раз-
ма тра ти.  8050

ПРАВНИ ФАКУЛТЕТ УНИВЕРЗИТЕТА У 
НИШУ, декан, објављује конкурс за избор:

– једног наставника у звање ванредни или редовни 
професор за ужу трговинскоправну научну област.

Кандидат поред општих услова треба да испуњава 
и услове предвиђене одредбама Закона о високом об-
разовању („Службени гласник РС”, бр. 76/05...99/14), 
Статута Правног факултета и Правилника о условима, 
начину и поступку избора у звање наставника Правног 
факултета Универзитета у Нишу.

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

Уз пријаву је неопходно доставити биографију, 
оверену фотокопију дипломе о стеченом научном сте-
пену доктора наука или уверења о докторирању, биб-
лиографију, радове и попуњен, одштампан и потписан 
образац о испуњавању услова за избор у звање на-
ставника који се налази на web порталу Универзитета 
у Нишу www.npao.ni.ac.rs (за попуну обрасца неоп-
ходно је да кандидат има кориснички налог на www.
npao.ni.ac.rs. Уколико кандидат нема кориснички налог, 
неопходно је да се јави администратору Факултета на 
e-mail: bane@prafak.ni.ac.rs).

Сву пратећу документацију доставити у писаном 
и електронском облику.

Непотпуне и неблаговремено достављене пријаве 
неће се узети у разматрање. 8039

СУДСКИ ОГЛАСИСУДСКИ ОГЛАСИ
ВИ ШИ СУД У БЕ О ГРА ДУ

Ви ши суд у Бе о гра ду и то су ди ја Је ле на Сто јил ко-
вић, су ди ја по је ди нац, у пар ни ци ту жи о ца Ре пу бли ке 
Ср би је – Ми ни стар ство од бра не, ко ју за сту па Ди рек-
ци ја за имо вин ско-прав не по сло ве, Бе о град, Све то за ра 
Мар ко ви ћа 21, про тив ту же ног „За ста ва про мет” а.д. из 
Бе о гра да, Ми је Ко ва че ви ћа 6, и Ма кен зи је ва 35 – згра-
да Роб не ку ће Бе о град (са да не по зна тог се ди шта), ра ди 
утвр ђе ња, вред ност пред ме та спо ра 12.000.000,00 ди-
на ра, на осно ву  од ред бе чла на 81. За ко на о пар нич ном 
по ступ ку, ре ше њем 4 П број 1102/2014 од 19. мар та 
2015. го ди не, по ста вио је ту же ном при вре ме ног за ступ-
ни ка адво ка та Бор ка Сто ја но ви ћа из Бе о гра да, Све тог 
Са ве 12, ко ји адво кат ће за сту па ти ту же ног „За ста ва 
про мет” а.д. из Бе о гра да у по ступ ку све док се он или 
ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом.

4. П. број 1102/2014 – Из Ви шег су да у Бе о гра ду.
 7977

ПР ВИ ОСНОВ НИ СУД У БЕ О ГРА ДУ

Пр ви основ ни суд у Бе о гра ду, на осно ву чла на 81. 
став 2. тач ка 4. ЗПП-а ре ше њем 41. Пл. број 250/14 од 
24. де цем бра 2014. го ди не у пар ни ци ту жи о ца „Са ва 
оси гу ра ње” АДО Бе о град, Бу ле вар вој во де Ми ши ћа 
51, про тив ту же ног Ми о дра га Дим чи ћа из Кра ље ва, Југ 
Бог да но ва 2, тре нут но не по зна тог пре би вал ишта и бо-
ра ви шта, ра ди ре гре са, по ста вио је ту же ном Ми о дра гу 
Дим чи ћу при вре ме ног за ступ ни ка адв. Мар ка Ђу ри ћа 
из Бе о гра да, Ви ди ко вач ки ве нац 50а, ко ји ће га за сту-
па ти у на ве де ној пар ни ци све док се ту же ни или ње гов 
пу но моћ ник не по ја ви пред су дом.

41. Пл. број 250/14 – Из Пр вог основ ног су да у Бе-
о гра ду. 7984

На осно ву чла на 81. став 2. тач ка 4. за ко на о пар-
нич ном по ступ ку ре ше њем 8. П. број 15033/2014 од 21. 
ма ја 2015. го ди не у пред ме ту ту жи о ца ак ци о нар ског 
дру штва за оси гу ра ње „ДДОР Но ви Сад” из Но вог Са-
да, Бу ле вар Ми хај ла Пу пи на 8, про тив ту же ног Уро ша 
Пе тро ви ћа из Бе о гра да, Ти хо ми ра Ви шњев ца 11, са да 
на не по зна тој адре си, по ста вио је за при вре ме ног за-
ступ ни ка од сут ном Уро шу Пе ро ви ћу адво ка та Та ма ру 
Алек сић из Бе о гра да, Срем ска 9.

8. П. број 15033/2015 – Из Пр вог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 7994

Први основни суд у Београду, судија Данијела 
Перић Смиљанић, судија појединац, у парници тужи-
оца Комерцијална банка а.д., из Београда, коју заступа 
Јован Мићић адвокат из Београда, Илије Гарашанина 
33, против туженог Марине Јованов, из Београда, 
Кнегиње Зорке 72, сада непознатог боравишта, и 
Владана Стефановића из Београда, Мике Аласа 20/8, 
ради дуга, поставио је туженој Марини Јованов, непо-
знатог боравишта, привременог заступника адвоката 
Бранка Алексића, из Београда, Петра Кочића 15б, који 
ће је заступату у овом поступку, све док се тужена или 
њен пуномоћник не појаве пред судом, односно док 
орган старатељства не обавести суд да је туженој по-
ставио стараоца.

11. Пл. број 2427/13 – Из Првог основног суда у 
Београду. 7990

На основу члана 81. став 2. тачка 4. ЗПП-а и 
члана 6. ЗВП-а, у ванпарничном предмету пред-
лагача Врцељ Ђорђа из Београда, Устаничка 144, 
Радовановић Милице из Београда, Џорџа Вашингтона 
38 а чији је заједнички пуномоћник Радоњић Петар 
адвокат из Београда, Макензијева б.б., Китић 
Милене, Китић Јасмине и Врцељ Владимира чији 
је заједнички пуномоћник Делић Цвета адвокат из 
Београда, Краља Милутина 33, против противни-
ка предлагача Врцељ Јожефе из Словеније, Братов 
учакара 134, Љубљана и др., поставља привременог 
заступника адвоката Алагић Дејана из Београда, 
Јеврејска 20 противници предлагача Врцељ Јожефи, 
који ће је заступати у овом поступку све док се про-
тивница предлагача не појави пред судом или орган 
старатељства не извести суд да је противници пред-
лагача поставио заступника.

3. Р1. број 958/11 – Из Првог основног суда у 
Београду. 8000

Су ди ја по је ди нац Ве сна Ма сти ло вић, у прав ној 
ства ри по ту жби Ре пу блич ког фон да за пен зиј ско и 
ин ва лид ско оси гу ра ње – Фи ли ја ла за град Бе о град, Бе-
о град, Не ма њи на 30, про тив ту же не Ве ре Те ле бак, са 
по след њим по зна тим пре би ва ли штем у Бе о гра ду, Па-
бла Не ру де 10, са да не по зна тог пре би ва ли шта и бо ра-
ви шта, по ста вио је ту же ној Ве ри Те ле бак, при вре ме ног 
за ступ ни ка – адво ка та Иго ра Си ми ћа из Зе му на, Кла ре 
Цет кин 1-ј, ко ји у по ступ ку има сва пра ва и ду жно сти 
за кон ског за ступ ни ка и вр ши ће их све док се ту же ни 
или ње гов пу но моћ ник не по ја ве пред су дом, од но сно 
док ор ган ста ра тељ ства не оба ве сти суд да је ту же ном 
по ста вио ста ра те ља.

31. П. број 23266/12 – Из Пр вог основ ног су да у 
Бе о гра ду. 8001


